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  کارگر یا شبح سوشيانس هژمونی طبقه
  

  ها»فقر تحليل«بررسِی 
  

  قسمت دوم
  

  :یادداشت
  

کارگر یا شبح سوشيانس ـ بررسِی   هژمونی طبقهقسمت دوِم [های اوليه این نوشته  یادداشت
موج «ی دیگری از آقای محمد قراگوزلو با عنوان  پایان رسيده بود که مقاله تقریبًا به] ها»فقر تحليل«

. منتشر شد» سایت تحليلی البرز«تاریح سيزده مهرماه، در   ، به»کارسازی بحران اقتصادی؛ بیسوم
بحران  ادامه و عواقب بحران اقتصادی در سطح جهانی، مختصرًا به این مقاله پس از نگاه گذرایی به

ای در سایت  مقالهانتشار ی  بهانه  و به؛پردازد  در ایران می نرخ بيکاری، رکود تورمی و افزایشاقتصادی
دهد که  مسائلی را مورد بررسی قرار می  » ها در راه است؟ موج اعتراض يقه آبي«با عنوان » الف«

 مقاالت  در مقایسه با ی پيدا و ناپيدا وجود دارد که  چند نکته  در این مقاله.کارگران مربوط است عمدتًا به
جنبش اجتماعی جاری و فقر «و » اقتصادیـ  سرنوشت اصالحات سياسی«، » خرداد؟٢٢ برومر یا ١٨«

  .کند حکایت میدر رابطه با خيزش سبزها ای   درجه١٨٠از یک چرخش » هاتحليل
نه تنها اش،  ی قبلی  نوشته٣، برخالف »کارسازیموج سوم بحران اقتصادی؛ بی«گوزلو در  آقای قرا

بعضی و حتی طرح  ،موردن ایضمن سکوت در ، بلکه کند  نمیسرایی ی خيزش سبزها حماسه درباره
ی  ؛ و همهپردازد می» بهشت امسال  اردی١١گی بارز ویژه« بررسی   رابطه، به این درانتقادهای تلویحی

تر تقدیم کارگران  بار پرطنين سبزها تقدیم کرده بود، این اش که به هایی را در مقاالت قبلی گل آن دسته
یاد " ها بدون شک متعصبانه استتحرکات آبی" عبارت کاران از آن تحتتحرکاتی که محافظه«: کند می
برآیند جنبشی است که  گمان معطوف بهدهند بی هشدار میالوقوع بودن آنقریب کنند و نسبت بهمی

شان چيز دیگری برای از برای احقاق حق خود جز زنجيرهای پای) کارگران(ی طبقاتی آن موتور محرکه
 ]و دولت[نيست، نه فقط از منافع کارفرمایان " متعصبانه"یندی نه فقط این چنين فرا. دست دادن ندارند

ئولوژیک جای تعصب ایده ست که بهکه منطبق بر حرکتی طبقاتیمنتزع و حتا در تقابل و تضاد است، بل
داری؛ لغو مالکيت ی توليد سرمایهیا عصبيت قومی، نژادی و ملی هدف خود را بر مبنای تغيير شيوه

 توليد و توليد جلوگيری از اضافه آوری بساط بازار آزاد؛ ایجاد سازمان اجتماعی ناظر بهعخصوصی؛ جم
ونقل، درمان، بيمه و رفاه برای همه ، کار، مسکن، آموزش، بهداشت، حملمتناسب با نيازهای جامعه

بر  .»تمرکزی که بر تارک آن ممنوعيت خرید و فروش نيروی کار حک شده است. متمرکز کرده است
 در طبقه کارگرمستقيم هژمونی ضروزت «قراگوزلو دیگر نه تنها از آقای همين اساس هم هست که 

جنبش سبزها که با  »شرط پيروزِی عنوان پيش متن یک جنبش اجتماعی فراگير سوسياليستی به
، بلکه آورد ای هم بر زبان نمی کلمهکند،  یاز آن یاد م» خواهانه مدنِی ترقیـ  جنبش اجتماعی«عبارت 

  .کند امال مستقل از نهضت سبز ترسيم میاستراتژی طبقه کارگر را ک
دهد  چنين تغيير موضع می صاحب نظری مثل محمد قراگوزلو در مدت زمان نسبتا کوتاهی این که این
؛ اما جانبداری اجتماعی و حالی است باعث خوش ،پردازد تصحيح مواضع نادرست پيشين خود می و به

شاید  بيان شود تا ـ نيز  ـطلبد که دالیل تغيير مواضع  میرا این پرنسيپ انسانی رانتاریخی از کارگ
خطا رفتن و  باور من توضيِح چگونگی به به. خطاکار قبلی رفته استکه نروند  ی ا  بيراهههمان  بهدیگران 

لو مطرح که آقای قراگوز تر از طرح مطالباتی است چگونگی بازگشت از آن برای جنبش کارگری ضروری
 زیادی در صفوف چپ قرار که مواضع پيشين آقای قراگوزلو مورد توجه نسبتًا ویژه این به. کرده است

  .پاسخ مانده است برخوردی که بی. گرفته و حداقل یک برخورد نقادانه را نيز برانگيخته است
یداری معدود  و احتماًال پای ذات تغيير مثابه زمان بهنماید که کوبندگی  هرروی، چنين می به
 یگانه راه رهایی  رای قدرت، رهایی کار و انسان های شيفته بندی جویانی که خارج از دسته حقيقت
که دیگران نيز  اميد است. رسان بوده است گيری جدیدش یاری موضع دانند، آقای قراگوزلو را در  خود می

ممنوعيت خرید و فروش « به» ١٣٣١ تير ٣٠«و » احمد قوام«ی  ، از کرشمههمين مسير را انتخاب کنند
  .سخن بگویندنيز ای   درجه١٨٠های  چگونگی این چرخشو از بازگردند » کار نيروی
  

  :مدخل
  

کمی و  گذارِی   ارزیابی و ارزش ورای هرگونه ی ریاست جمهوری در ایران ـ انتخابات دهمين دوره
ت بسيار عميق و شدیدی را برروند که تأثيرا دنبال آورد  ـ رویدادها و تحوالتی را به کيفی از آن

که  االطراف این منهای بررسی جامع. کارگر گذاشته است یابی مبارزات کارگری و جنبش طبقه سازمان
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ی کنش و  راستا و وزن تأثيرگذاری این رویدادها و تحوالت برآینده چگونه خواهد بود؛ اما همه
» آینده«بر» حال« تأثيرگذاری و ثقل سنگين الحال موجود نشان از این دارد که ميزان های فی واکنش

 چنين تحوالت و رویدادهایی فرضًاکه  تر و شدیدتر از وضعيتی است ـ بيش کارگری ویژه در مورد جنبش بهـ 
  .شدند واقع نمی

ـ این بود که تغييرات    ساِل گذشته٥روال   و بنا به االصول علی روند بدون وقوع این رویدادها و تحوالت ـ
هایی از فعالين زنان و دانشجویان که  همراهِی آن گروه بيرونی مبارزات کارگری با ـ  کيفی و درونیـ  کمی
سو بودند و هژمونی   های متقابًال برهم تأثيرگذار، دارای وجوه تاکتيکِی هم  جنبشـ   ی پویه مثابه به

آمدند که از یک طرف اثِر  یحرکت درم پذیرفتند، در راستایی  به کارگر را می تاریخی طبقهـ  اجتماعی
طرف دیگر با اتحاد عمِل تاکتيکی و نسبتًا  گذاشتند؛ و از  دیناميک خاص خود را برجامعه می تکامِل 

ها و  جنبشـ  ی رشد و حرکت هریک از این پویه کردند که زمينه متجانِس خود، شرایطی را فراهم می
بينِی جنبش  طور مشخص افق قابل پيش به. ردندک تر می ی رشد جنبش کارگری را فراهم ویژه زمينه به

ای در  های توده این بود که با گسترش کمابيش آرام تشکل) ی یک جنبش طبقاتی مثابه به(کارگری 
همراه    به)تپه همانند مبارزات کارگران واحد و هفت(نيز را های شدید مقطعی  تکان که  کار محيط
که  اعم از این(کار  گرفته در بيرون از محيط ا نهادهای شکلها ب  پيوند این تشکلچنين  هموداشت  می

های  گام) داشتند  روندی دموکراتيک، سوسياليستی، علنی یا مخفی میها این تشکل
سویی و اتحاد عمل با  طبقاتی بردارد و در همـ  های سراسری سوی ایجاد تشکل ای را به  یابنده  گسترش
) ی خویش را در افق داشتند ها نيز رشد و دیناميزم ویژه اینکه (های اجتماعی  جنبشـ  دیگر پویه

مقابله با  ـ به های کارگری با هژمونی برآمده از تشکل سوِی اجتماعی و طبقاتی ـ ی هم عنوان یک وزنه به
های دولت برخيزند و تعادل و توازن  ای از سياست مقابله با پاره کم به های دولتی یا دست دستگاه
ی  کننده توانست تأمين کم می الوقوعی که دست تعادل و توازن محتمل. ا مادیت بخشندای ر دیگرگونه

کشان، زنان، دانشجویان و دیگر نيروهای تحت  بخشی از مطالبات اقتصادی و سياسی کارگران، زحمت
اما اینک با وقوع رویدادها و تحوالت اخير که . ستم و استثمار سرمایه در نظام جمهوری اسالمی باشد

دنبال داشته  کارگری را به مستقل  ویژه جنبش ها و به جنبشـ  ی این پویه دهنده انفعال نيروهای مادیت 
  .نمود، از حرکت وامانده است  که چندان هم غيرواقعی نمی است، تمامی ابعاد این افق

ميان  در خط فقر با دستمزد پایهی  که در کليت جامعه دیگر سخن چندانی از فاصله دليل نيست بی
ی کارگری جدیت قبلی  ویژه در عرصه یابی در ابعاد گوناگون و به نيست؛ آزادی تشکل و خودسازمان

ی  جانبه ای ندارد؛ برابری حقوق همه خودرا از دست داده است؛ آزادی بيان و عقيده موضوعيت عمده
یا «در انتحابات و شعاِر ی تقلب  ی این تبادالت را مسئله زنان با مردان از رونق افتاده است؛ و جای همه

  .گرفته است» حسين ـ ميرحسين
ی  رویدادهای پس از اعالم نتيجه ی آن با به  اردیبهشت و مقایسه١١وقایع بعد از  با یک نگاه گذرا به

های زنان و  جنبشـ   کارگری و پویه این نتيجه رسيد که اینک جنبش توان به سادگی می انتخابات به
ی تبادالت اجتماعی و طبقاتی از دست  را در عرصه  فعال و محوری خوددانشجویان نه تنها نقش

اند؛ و  نيز قرار گرفته» خيزش سبزها«ی  ـ در محاصره ناخواسته طور  به اند، بلکه در موارد متعددی ـ داده
شان که اوج آن تظاهرات ده تشکل در روز  ی چند سال گذشته آوردهای قابل مالحظه رغم دست علی

ی جامعه و تبادالت  اند و حضور مستقلی در عرصه ـ از َنَفس افتاده عمًال   ـ اینک گر بود، جهانی کار
ی تبادالت اجتماعی و  بينی نمود که اگر پاشنه توان چنين پيش روست که می ازهمين. سياسی ندارند

ر طو به» آینده«بچرخد، ) »خيزش سبزها«ی اجتماعی  سلطه: یعنی(طبقاتی برهمين محور موجود 
نه تنها از صاحبان سرمایه و دولت که » فردا«پذیرد و فعالين جنبش کارگرِی  تأثير می» حال«مؤثرتری از 

غيرکارگری، » خيزِش«یک » مرده ریگ«برند؛ بلکه  کنند، رنج می شان می مستقيمًا استثمار و سرکوب
طور مضاعف  آفرین نيز به سزمانی و پارادوک باور، امام آویز ایدئولوژیِک خط امامی، ماورائيت با دست

  .را فراهم خواهد کرد) شان  اجتماعی و در واقع سرکوب  ( موجبات رنج
ای بچرخانيم که ثقل  گونه ـ به اکنون  که محور تبادالت اجتماعی و طبقاتی را ـ پس، ضروری است

ای جز این  ارهبنابراین، چ. چالش بکشيم  فردا را همين امروز به» ریگ مرده «ی  دهنده  سنگين و رنج
پراتيک کنيم تا در  بگيریم و حتی فردا را همين امروز » فردا«را از » امروز«ی   که چکامه نيست

این . اش بگيرد »آینده«، که از خویش و از »امروز«اش را نه از  چکامه» فردا«های گاهًا ناگزیر،  بازگشت
گونه که در روز جهانی کارگر  ند همانهای موجود بتوان که همين تشکل پذیر است تنها درصورتی امکان

ی  نوشته. ـ در دستور کاِر خود بگذارند نظرًا یا عمًال اقدام مشترک زدند، اقدامات مشترکی را ـ دست به
  .حاضر تالشی است در این راستا

*****  
  ]١[گران سبز ماهيت طبقاتی خيزش

را » سياه«یا » سبز«عواِی هایی که آشکارا جانِب یکی از طرفين د که در نوشته با وجود این
گران  بورژوایی خيزش خاستگاه خرده  اشاراتی شده و تلویحًا از جنبش طبقات متوسطگيرند، بعضًا به می
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دهند،  داران غيرآشکار سبزها را تشکيل می که طيف متنوع جانب هایی کنند؛ اما گروه سبز حکایت می
بياویزند و » مردم«ی  مقوله کاره، به حقيقِت نيمه ل این جای تکمي بينند که به صالِح کاِر خود را در این می
ی غيرطبقاتِی  ها عنوان زیرمجموعه را بهجوانان و حتی جنبِش بيکاران جنبش زنان، دانشجویان، 

جار بزنند تا شاید با تصویر یک کميت متکثر، وسيع و غيرطبقاتی، گریبان خودرا از » جنبش مردم«
 و نظام ی کارگران برعليه صاحبان سرمایه سرمایه و مبارزه ی کارـ کنندگی رابطه عمدگی و تعيين

های  گونه تصویرپردازی ای که نگاه کنيم، کارکرد و کاربرد این از هرزاویه.  خالص کرده باشندداری سرمایه
های  اصطالح تحليلی، چيزی جز دور زدن مبارزات و مطالبات کارگری و در نتيجه انحالل نظری توده به

پردازان  نماید که نظریه در قسمت اول این نوشته هم اشاره کردم چنين می کهطور  همان. نيستکارگر 
اصطالح تئوریک از موج سبز نيروهایی را در جامعه کشف  منظور دفاِع به گران خيزش اخير به و توجيه
که  ؛ و ضمن اینگيرند  و قشری جای نمی هيچ طبقه اند؛ در  اند که فاقد پایگاه و خاستگاه طبقاتی کرده

  ؟!اجتماعی استصرفًا رابطه و مناسبات توليدی ندارند، وجودشان اساسًا حقوقی و  ربطی به
کشد؛ اما  انحالل نمی به» مردم«گرچه آقای محمد قراگوزلو مستقيمًا مبارزات کارگری را در جنبش 

کند که  تقيم همان کاری را میطور غيرمس پردازد، به جا از کارگران می جا و آن تصویرهایی که این با پاره
تصویرها در قسمت اول این نوشته دیدیم که  در بررسی یکی از این پاره. کنند دیگران مستقيمًا می

ی ویژه طبقه به«شود تا  ناميده می» تظاهرات ميليونی مردم«چندصدهزار نفره، تظاهرات چگونه 
  .دد و در واقع منحل گرددر آن گنجانده شو» کارگر

ی  مقوله  پردازد، به کارگر می ی انحالل غيرمستقيم طبقه گوزلو در زمينه ویِر دیگری که آقای قرهتص پاره
مخالفت نگارنده «: نویسد کارگر می قراگوزلو در جانبداری خویش از طبقه. گردد متحدین این طبقه برمی

ی کارگر و طبقهها صرفًا از موضع دفاع از منافع ی این گروهبا کل مواضع سياسی اقتصادی همه
وجه  هيچ بندد و به صورت میهای زنان، دانشجویان و سایر اقشار فرودست جامعهمتحدانش در جنبش

و »  اصالحات خواهانهذات ترقی«ی  گذشته از مقوله. »خواهانه اصالحات نيستمخالفتی با ذات ترقی
آن  بهدر قسمت سوم این نوشته اقتصادی که ـ  اصالحات و رفرم سياسی ی نگرش آقای قراگوزلو به نحوه
» متحدین«را » های زنان، دانشجویان و سایر اقشار فرودست جامعهجنبش«جا  پردازم؛ او در این می
جنبش «ی جنسيتِی  خاصهتفاوت گونه توضيحی در مورد  آورد؛ و نه تنها هيچ حساب می کارگر به طبقه
طبقاتی جنبش کارگران ـ   ویژگی توليدیبا» جنبش دانشجویان«ی تحصيلِی  چنين خاصه و هم» زنان
بار دیگر  ها، مبهم را یک این جنبش به» سایر اقشار فرودست جامعه«دهد، بلکه با اضافه کردن  نمی
  .کشاند ابهام می به

چه رابطه و مناسباتی با توليد اجتماعی دارند؟ اصوًال » سایر اقشار فرودست جامعه«این 
شوند و متحد  توصيف می» اقشار«ی  چرا فرودستان با واژهشود؟ و  فرودستی چگونه تعریف می

  آیند؟ حساب می کارگر به طبقه
  

  »اقشار فرودست«اتحاد کارگران با 
  

افرادی اشاره  ی فقير و ثروتمند، به رساند، از زاویه مقایسه می» فرودست«ی  که واژه آن مفهومی
استاندارهای رایج زیست و ميانگين  ی  کننده ينای نيست که بتواند تأم آن اندازه  که درآمدشان بهکند می

ی وسيعی   تودهن،گرچه در شرایط موجوِد جغرافيای سياسی ایرا. ی معين باشد زندگی در یک جامعه
کردیم، » فرودست«که از  کنند و مطابق تعریفی زندگی می» خط فقر«تر از  سه برابر پایيناز کارگران 

ی وسيع  ی توده گيرندهرشود و درب کارگران خالصه نمی  تنها بهآیند؛ اما این حساب می به» فرودست«
های ُپرشماری  چنين گروه بورژوازی روستایی و هم نشينان شهری، بخش قابل توجهی از خرده حاشيه
  .شود هم میـ  تری و فشار کم ضریبگرچه با ـ بورژوازی شهری  از خرده
کار، بعضًا  ارند؛ و گاه از طریق فروش نيروینشينان شهری ممر درآمد ثابتی ند جا که حاشيه ازآن

کس که  هرآن ی انواع گوناگون خدمات به ای مواقع از طریق ارائه فروشی و در پاره ی ُخرده واسطه به
کشان شهری را  ی زحمت ی اصلی طيف گسترده گذرانند؛ بدنه گونه طالب آن باشد، روزگار می هر به

ترین لشکرهای ارتش  عنوان یکی از مهم به ای ـ متمایزکنندهدهند که بدون هرگونه توصيف  تشکيل می
همان  شوند و معموًال در برآمدهای اجتماعی به کارگر محسوب می ـ پيوستار طبقه کار ی نيروی ذخيره
  .گذارد کارگر در مقابل جامعه می آورند که طبقه کارهایی روی می راه

بيرون از  که گر این است نشانتاریخ ایران ی اخير  تاریخ مبارزات سياسی و طبقاتی در صدساله
اند  دنبال ارباب شهرنشين راه افتاده  در اغلب مواقع یا بهجز عشایر که بهـ  ی شهرها  مناسبات و محدوده

اعم از  ( و متوسط فقير روستائيان و سياسی کنِش اجتماعیـ اند تابعيِت دولت را پذیرفتهای  گونه ویا به
موقعيت چه  ازکارگر و نيروهای چپ   این بستگی داشته که طبقه  به)نشين یا خرده مالک خوش

طور مستقيم   برپایی شوراها در ترکمن صحرا به٥٨طور که در سال  همان. اند  برخوردار بودههژمونيکی
ی شورای  پشتوانه همان اندازه که حزب توده به  و به؛و نيروهای چپ تأثير گرفتطبقه کارگر هژمونی از 
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 استقبال روستائيان ازهمان ميزان هم   به؛زی در ميان روستائيان اعتبار هژمونيک داشتمتحد مرک
هنوز از زیر ضربات کودتای که طبقه کارگر و نيروهای چپ  واقع شد  اصالحات ارضی شاه در هنگامی

  .راست نکرده بودندقد  مرداد ٢٨
هایی از  هد که آن بخشد ی ایران نشان می از طرف دیگر، بازهم تاریخ هشتاد سال گذشته

کارگر را  هنگامی دست اتحاِد طبقهاند،  قابل توصيف» فرودست«بورژوازی شهری که با صفت  خرده
نيروهای : یعنی اش ـ زاد سياسی  هژمونی این طبقه و همسياسی،ـ  یلحاظ اجتماع که به اند هفشرد  

گاه که این   هرآنوگرنه، .رده استک افزایش را طی می ها جاری بوده و روندی روبه در ميان آنـ  چپ
سکوت و   فرودست یا بهبورژوازِی کاهش بوده است، خرده رو بههردليلی  هژمونی وجود نداشته یا به

  .ا گرفته استطرفدار قدرت حاکم رجانب یکی از جریانات انفعال پناه برده ویا 
و متخصص دستمزدهایی که اغلب کارگران فنی  یادآوری است ها، الزم به ی این گذشته از همه

قابل توصيف » فرودست«که با صفت  گيری باالتر از آن مقداری است طور چشم کنند که به دریافت می
ی پرورش بعضی از  که معموًال زمينه قشری و کارگری استـ  عبارتی، همين موقعيت طبقاتی باشد؛ و به

کارگری تنها در شرایطی  رو، جنبش از این. کند ترین فعالين جنبش کارگری را فراهم می ترین و آگاه مؤثر
حساب باز کند که غيرکارگر هم » اقشار فرودسِت«جز پيوستار طبقاتی خود، روی اتحاد با  تواند به می

ُبرد ی از رشد نيز رسيده باشد که  مرحله ضمن دارا بودن تشکل سراسری نسبتًا ُپرتوان، به
چنين موقعيتی دست  اگر جنبش کارگری به .باشده هم رسيدسوی مرزهای کارگری  آن  به  اش هژمونی
طرف   دست اتحاد بهغيرکارگر» اقشار فرودسِت«جامعه زودتر از » فرودست«بسا اقشار غير یابد، چه

  .کارگری دراز کنند
های بسيار مهم و  عنوان بخش کشان شهری را به و زحمت» فرودست «ترتيب، اگر کارگراِن بدین

های ی کارگر و متحدانش در جنبشدفاع از منافع طبقه«کارگر از عبارت  نفِک طبقهی پيوستار الی مثابه  به
در ق استداللی که ارائه دادیم، کم کنيم؛ و طب» زنان، دانشجویان و سایر اقشار فرودست جامعه

 هم غيرکارگر» اقشار فرودسِت«از که طبقه کارگر فاقد پتانسيل هژمونيک الزم است،  ونیوضعيت کن
 در ]را[متحدانش «اگوزلو طبقه کارگر باید نظر آقای قر  نتيجه بگيریم که بهتوانيم شيم؛ میچشم بپو
  .نمایدجستجو » دانشجویان« و »های زنانجنبش

این سؤال مثبت  متحدینی دارد؟ اگر پاسخ به» دانشجویان«و » های زناندر جنبش«کارگر  آیا طبقه
   چگونه است؟یا جنبش کارگراست، ظرفيت و جایگاه این متحدین در رابطه ب

  
  »جنبش زنان«اتحاد کارگران با 

  

ی پایگاه  واسطه جنبش دانشجویی، بهچنين  هم زنان و  ها یا فعالين جنبش شاید بعضی از گروه
تاریخی مبارزات ـ  اجتماعیـ  ی ابعاد طبقاتی شان، در عمل بتوانند با همه های تاریخی طبقاتی یا دریافت
حساب بيایند؛ اما چگونه  کارگر به وساطت پراتيک معين خویش متحد طبقه د و به کنن کارگری همراهی

که جنبش زنان و جنبش دانشجویی، در کليت فراطبقاتِی جنسيتی و تحصيلِی خویش، با  متصور است
د؟ گذشته از استثناهای ممکن و نجنبش کارگری که اساسًا توليدی و طبقاتی است، متحد باش

عنوان فعال، هوادار یا عضو در  ه چندان هم مشکل نيست که آحاد و افرادی که بهمتصور، درک این نکت
راستایی و  لحاظ طبقاتی با یکدیگر هم کنند، به شرکت می] زنان و دانشجویان[ها   هریک از این جنبش

در راستا حرکت کنند،  های زنان یا دانشجویی هم که با هریک از جنبش وحدت ذاتی ندارند؛ و قبل از این
ی  کنند که هم بقای زیستی و نحوه راستایی با آن روابط و مناسباتی در توليد اجتماعی حرکت می هم

مندی و  گيری آگاهی، اراده ترین پارامتر در شکل کننده کند و هم تعيين تعيين میرا ها  گذران آن
  .است شان گری اجتماعی دخالت

این نتيجه  های کارگری را به اتيْک برخی از تشکلای از مطالبات موکر شاید در بعضی از مواقع، پاره
اتحاِد عمل موقت و  جنبش زنان و جنبش دانشجویی به بایست با نهادهای مربوط به برساند که می

در «ـ  الزاما کارگر ـ این نتيجه رسيد که طبقه توان به تاکتيکی اقدام کنند؛ اما از این احتمال و امکان نمی
این مسئله خصوصًا از این زوایه . متحدینی دائم و استراتژیک دارد» جویاندانش«و  »های زنانجنبش

های زنان و دانشجویان هویت و ماهيت  جنبش مطلق مطالباتی که به اهميت دارد که اغلب قریب به
یابی است؛  داری قابل دست که در چارچوب همين نظام سرمایه بخشد، ناظر براصالحاتی است می

داری  اش در چارچوب نظام سرمایه گری حتی برای تحقق مطالبات دموکراتيککه جنبش کار درصورتی
بنابراین، اتحاد استراتژیک و دائِم .  حرکت کند جامعهیابی سوسياليستی  سازمان هم باید در راستای 

در ویژه  رو دارند، به هایی که فعالين زنان و دانشجویان در پيِش نهادها و فعالين مبارزات کارگری با چالش
معنای  اند، به یافتگی در سطح بسيار نازلی قرار گرفته لحاظ سازمان وضعيت کنونی که کارگران به

خواه قابل  ترقیـ  هایی است که نهایتًا با صفت بورژوایی َروی مبارزات کارگری از چالش تابعيت و پی
زنان، دانشجویان و سایر های  ی کارگر و متحدانش در جنبشدفاع از منافع طبقه«بنابراین، . اند  توصف
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طی هميشگی ندارد و تنها در شرایعام و که اعتبار ای است  نهاده ، پيش»اقشار فرودست جامعه
دهند و چگونگی آن را  های خویش تشخيص می که فعالين کارگری متناسب با توانمندی درست است

بایست در نظر  گونه اتحادها می اینای که در  ترین مسئله کننده با این وجود، تعيين. کنند ریزی می برنامه
اعتبار هرچه این . های چپ و کمونيست است گرفت، پتانسيل هژمونيک مبارزت کارگری و نيروی

تر است؛ و  فراهمهم  اتحادهای سياسی یا اجتماعی گونه اینی  زمينهتر باشد،   گستردهاجتماعی
یِب اعمال هژمونی نيروهای غيرکارگری تر باشد، ضر نایافته تر و سازمان کارگر پراکنده هرچه طبقه

  .برجنبش یا فعالين کارگری مهياتر خواهد بود
  

نایافتگی و  الحال موجود کارگری در ایران، تشکل ی مبارزات فی های بسيار برجسته یکی از شاخص
توان  اکنون بالعينه هم می طور که هم هایی، همان در چنين وضعيت. پراکندگی این مبارزات است

ترین  گيرند و متقابًال کم ترین تأثير را از جنبش کارگری می ه کرد، جنبش زنان و دانشجویان کممشاهد
ای از تشکل و  آن درجه ی کارگر هنوز به عبارت دیگر، طبقه به. دارندهمراهی را هم با این جنبش 

ی کارگر   از زنان طبقهنمایندگی ای را به انسجام دست نيافته تا بتواند از درون خود کادرها و فعالين زبده
کارگری  دهد، جنبش طورکه واقعيت هم نشان می بنابراین، همان. درون جنبِش عمومی زنان بفرستد به

 نفوذ و تأثيری برجنبش عمومی و فراطبقاتی زنان داشته باشد، بلکه  عمًال تواند  نه تنها نمی
 جنبش برکارگری   جنبشکه  يش از آنتر جنبش زنان، ب تر و امکانات وسيع ی عمومی  ی حوزه واسطه به

که  دليل این ای که واقع شود، به هرگونه این تأثيرپذیری به. پذیرد تأثير بگذارد، از آن تأثير میزنان 
دهد  وساز و دیناميزم جنبش کارگرْی تنافری را شکل می امکانات، سوختدر رابطه با غيرکارگری است، 

  .تناقض هم برسد تی بهتواند ح های اجتماعی می که در تندپيچ
فعالين کارگری فشار  بسياری از فعالين جنبش زنان به: اکنون شاهدیم ی این تناقض را هم نمونه

: یعنی(بندی جنگ قدرت  نفع یکی از بلوک ـ به عمًالـ » جنبش مردم«آورند که تحت عنوان حمایت از  می
کار  تر نيروی طبقاتی و فروش بازهم ارزانباری که فقط انحالل  ی این جنگ فاجعه عرصه به) بلوک سبزها

این  نتيجه برسد و نهادها و فعالين کارگری را به اگر این فشارها به. خواهد داشت، وارد شوند را در پی
شود و  ها منجر می انحالل محتوایی این نهادها و مطالبات آن برانداز بکشاند، نه تنها به جنگ خانمان

ی  کننده  تأثيرات کندی،آورد، بلکه سنگينی این انحالِل درون دنبال می  بهاعتباری فعالين کارگری را بی
یابی کارگری ِاعمال  ی سازمان چنين پروسه  و همی کارگران تری را برروند آتی مبارزه  سنگينالعاده فوق

  .خواهد کرد
ها و  ی چپ دارند و از کنش نوعی صبغه ی جنبش زنان که به منهای بعضی از فعالين شناخته شده

ـ برخاسته از اقشار مختلف  اساسًا ی اصلی جنبش زنان ـ گویند، بدنه تبادالت سوسياليستی سخن می
د که نویژه تهران ریشه دار هایی از ساکنين شهرها و به تر در آن بخش بورژوازی است و بيش خرده
راگيری برخی از  گرچه شمول و ف.اجتماعی غم چندانی برای نان و مسکن ندارندـ  لحاظ اقتصادی به

مانند حق طالق (کنند  جنيستی طرح میـ  های این جنبش عمومی بندی مطالباتی که بعضی از گروه
ای  هپار وسعت دارد که  تا این اندازه) ش و غيرهزبرای زنان یا حذف الگوهای مردساالرانه از سيستم آمو

ترین  ؛ اما عمدهگيرد را نيز دربرب)دار اعم شاغل، در جستجوی کار یا خانه(کارگر  از مطالبات زنان طبقه
پرتحرک این جنبْش حضور و هویِت برابر با مردان در اداره، ورزشگاه، نسبتًا ی اصلی و  سائِق بدنه

ی این مطالبات مترقی است و قابل دفاع؛ اما وضعيت اقتصادی و  گرچه همه. خيابان و مانند آن است
که در جستجوی نان و مسکن، نه تنها  ای است گونه قه به زنان این طبو تبعًای کارگر  طبقاتی طبقه

یابی در  نيرویی برای تمرکز براین مطالبات برحق و انسانی ندارند، بلکه حتی نيرویی برای سازمان
ی ساده و  های نظری، با مشاهده ل هرروی، منهای استدال به. هم ندارندرا ی خویش  محيط کار و محله

غير از طرح برخی  به  الحال موجود ـ ه بدنه اصلی جنبش زنان در وضعيت فیتوان دریافت ک گذرا هم می
ـ متشکل از آن  ی این جنبش های شاکله  از طرف بخش ناچيزی از گروهمطالبات نسبتًا فراگيْر

شان، مجموعًا یک گام از  پوشی از پایگاه و خاستگاه طبقاتی که حتی با چشم هایی است بندی گروه
ی داشتن منزل  واسطه  بسيار نازکی از کارگران شهری به گرچه الیه. وترندغم نان و مسکن جل
توانند گامی فراتر از نان و  اند که می موقعيتی دست یافته ی بخشی از آن به مسکونی و احيانا اجاره
 و دليل اسارت در زندان نياِز کمرشکِن نان ی کارگر در ایران به های وسيع طبقه  مسکن بردارند؛ اما توده

ـ  ی خيابان عمًال و درعرصه مطالباتی که جنبش زنان ـ از جمله  ( رامسکن رمقی برای مطالبات فراتر
  .ندارند) کشد پيش می

  کارگری وکه ادعای سوسياليستی و هایی ها، بسياری از افراد، جریانات و گروه ی این با وجود همه
و حتی انقالب ( از تحول اجتماعی هایی مدل  ای به گيرنده طور شتاب مارکسيستی دارند، به

راز و رمز این . ی آن زنانه و جنسيتی است ترین جنبه کنند که شاخص تمایل پيدا می) سوسياليستی
  ؟ و تأثيراش برجنبش کارگری چيستگرایی را در کجا باید جستجو کرد زنانه
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های   زنانی که در خيابانطلبانه از حضور روِی فرصت بورژوایی و دنباله جز پایگاه و خاستگاه خرده به
کنند؛ از  برعليه حجاب و پوشش و مانند آن اعتراض می) و البته کامًال برحق(اشکال گوناگون  تهران به
ها از ماهيت جمهوری  گردد که این افراد و گروه هایی برمی تحليل گرایی به ی نظری، این زنانه جنبه

ی ایدئولوژِی حکومتی این  مثابه چنين اسالم به ی حاکم و هم اسالمی، خاستگاه تحوالت درونی طبقه
داران، بناپارتيزم، فاشيزم و الگوهای دیگری که بدون  دولِت سرمایه ـ نه دولِت سرمایه: پردازند نظام می

 و   ی کار کوشند سازوکارهای دولت جمهوری اسالمی را نه براساس رابطه عنوانی مشخص، می
ای توضيح دهند که اساسًا وجه  گونه  برای دوام و بقا، بلکه بههای درونی این نظام سرمایه یا چالش

های تحليلی  گرچه این مدل. بخشد داری در ایران را عمدگی می ارتجاعی و استبدادِی خاِص سرمایه
زنند؛ اما  آیند و بعضی الگوهای مارکسيستی را قالب می حرکت درمی با عنوان سوسياليستی به

ای از  لوحانه برداری ساده ی ممکن، گرته ترین گمانه مق خود دارند، در رادیکالنه و عآلترناتيوی که در ُک
گونه  که این ناگفته پيداست .های بورژوایِی رفاه در اروپای غربِی قبل از فروپاشی شوروی است دولت

کمکی که با سوخت و ساز جنبش کارگری دارند، نه تنها نيروی  ای سازی دليل ناهم ها به آلترناتيوپردازی
کنندگی  بين تخریبهرز بردن انرژی فعالين کارگری،  ی به واسطه آیند، بلکه به حساب نمی این جنبش به

  .کنندگی نيز نوسان دارندندو ُک
  

 در مورد ایدئولوژی اسالمی دارند، این طورکلی  بهها شتباه دیگری که چپای نظری  از جنبه
این اشتباه ظاهرًا . اند  اشتباه گرفتهشيعیـ  سالمیااسالمی را با ایدئولوژی ـ   شيعیشریعتکه  است
استمرار همين شریعت  رساند که بقای جمهوری اسالمی به این نتيجه می را بهچپ پا افتاده  پيش

های برخاسته از  مبارزه با پدیده: این فرضيه بنا به. بستگی دارد) حجاب و چادر و امثالهم: یعنی(
وساطت  کننده است؛ و سرنگونی جمهوری اسالمی به نیشریعت شيعی دارای پتانسيل سرنگو

ی  ند، تبادالت و جامعهنام مییا کمونيست هایی که خودرا سوسياليست  رهبری افراد و گروه
  دارانه ی ذات سرمایه واسطه که جمهوری اسالمی به ؟ غافل از این!آورد ارمغان می سوسياليستی را به
هنگام لزوم، از این  ، بهاش  شيعیـ  اسالمیترمينولوژی   و   فلسفهتفسيرِیـ  ی توجيهی و دستگاه پيچيده

وزارت سرمایه بنشاند،  نام چادر به که نه تنها زنان را پوشيده در کفن سياهی به پتانسيل برخوردار است
ـ  حتی یابی انباشت سرمایه و تداوم نظام اسالمی ـ ی ارزش اضافی، شدت لوله پاِس بقای شاه بلکه به
رسد که محتوای یکی از وجوه  نظر می هرروی، چنين به به. بار همين کفن سياه هم دست بکشداز اج

های گوناگون در جریان است،  های قدرت و در جبهه بندی ای که بين بلوک جانبه همين جنگ همه
معتبِر ساختارمند و مثابه یک ایدئولوژِی  کشی اسالم به گيری در مورد شریعت در ازای درون آسان

که از  ضمن این) همانند مسيحيت امروز، اما در قدرت(بایست  این ایدئولوژی می. جهانی استـ  لیم
کند، این توانایی را نيز داشته باشد که در قالب  آوردهای تکنولوژیک مدرن استفاده می ی دست همه

رمایه را در پرتو ی شيعه، موجودیِت سپهِر قدرِت س تفسير آیات قرانی و احایث منقول از پيامبر و ائمه
اگر چنين فرایندی شکل بگيرد و . ی هستی، توجيه و تفسير کند کرانه های بی ی پدیده توجيه همه
 دار  سرمایهی  طبقهحال که مناسبات درونِی ، در عين]که احتمال آن چندان هم کم نيست[تثبيت شود 

کارگر  یابی طبقه بل سازمانالعاده سهمگينی هم در مقا رساند، سد فوق تری می انکشاف بيش را به
  .ایجاد خواهد کرد) اش خصوصًا در بُعد سوسياليستی و انقالبی(

همه ادعای   امثال سروش و اینهای  که بعد از دو دهه لوتربازیی تاریخی استحقيقتًا این طنز
شکوه و  بهها  اصطالح انطباق آن با جهان مدرن، امروز همان هطلبان برای ایجاد رفرم در اسالم و ب اصالح

اند و  نشسته» شأن مراجع اعظم توهين به«و » بيت امام هتک حرمت«، »هتک حرمت علما«زاری از 
زمانی احمدی   و در مقابل جریان امام؛اند ای را برعهده گرفته عمًال دفاع از ساختار متحجر روحانيت حوزه

گویا این . اند  گرفتهدست  را بهفقيه پرچم حکومت قانون و برابری همگان در مقابل قانون نژادی و ولی
قول مارکس در مقدمه نقد  اگر به. آیده لوتریسم آن هم وارونه از آب درسرنوشت اسالم ایرانی است ک

هرروی بر بردگِی ناشی از سرسپردگی چيره گشت، چراکه بردگی ناشی  لوتر، به«فلسفه حق هگل 
درهم شکست، چراکه اقتدار ایمان را بازگرداند؛ او اقتدار را  جای آن نهاد؛ او ایمان به از اعتقاد را به
کشيش بدل کرد؛ او انسان را از  فرد عامی مبدل ساخت، چراکه مرد عامی را به کشيش را به

درون انسان کشانيد؛ او کالبد را از بند زنجير رها ساخت،  مذهبيتی برونی رهانيد، چراکه مذهبيت را به
  و دیگران رفسنجانی و کروبیی  از زیر لبادهـ سرانجامـ یان ایرانی  لوتر؛»چراکه قلب را در زنجير نهاد

التجاء ببرند  مراتبی به شان را دوباره نزد همان سلسله د تا ایمان مقتدر و مذهبيت درونینا هسردرآورد
  ظهور کندشان زمانی امامپيروان  رهبر و ی که خود زمانی برآن شوریده بودند و در مقابل لوتریسم وارونه

 ؛این لوتریسم وارونه است.  را در جهان سکوالر تثبيت کندنظام ایمانی اقتدار ،جای اقتدار ایمان که به
 ناتمام شکل دادن کاِرخواهد  می ،اوج رساندن اقتدار ایمانی خود که با به سکوالریزاسيون منفی است

 همواره ایدئولوژی شيعه را با برای چپ که. سرانجام برساند دولت مدرن و مقتدر را برای بورژوازی به به
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ها امری  زاد طالبان دانسته است، درک این پيچيدگی شریعت اسالمی یکی و جمهوری اسالمی را هم
  .است بس دشوار، اگر نه ناممکن

 اطالعی  اسالم شيعی بيش از هرچيز ناشی از بی ازویژه چنين دریافتی از تحوالت مذهبی و به این
داری را با  نظام سرمایهکه  استبورژوایی  خردهن جریانات چپ پردازا  نظریهو نگرش سطحی

که فراتر از مناسک و آداب برخاسته از شریعت  درصورتی. اند الوجود آن اشتباه گرفته های الزم گری توطئه
چنان پيچيده )   آنایرانیشيعی یا های  از روایتبعضی ویژه  به(ی اسالمی  اسالمی، طریقت و فلسفه

ی غربی را هم  های فلسفه حتی بعضی از دستگاهاستداللی است که ـ  های منطقی شمهو مملو از کر
که  (معتزلهو حيات طوالنِی اسالمی در مکتِب متنوع ـ  تفکر فلسفی: برای مثال .گذارد سر می پشِت

د ترین مباحث را در مور ترین و پييچيده یکی از عميق) گردد اوائل قرن هفتم ميالدی برمی پيداش آن به
 فراتر ) ميالدی١٤در اوائل قرن  (نتهی الهی داد از کمـ اگرـ لحاظ محتوا   ذخيره دارد که بهجبر و اختيار
  .ن نداردکمی هم از آ نباشد، دست

 اش  و دگماتيک  و نگاه تقدیرگرایانه ی مارکسيسم سطحی واسطه بهغيرکارگری طورکلی، چپ  به
گاه جمهوری اسالمی را از  ، هيچاستلنينيزم شوروی ـ  که عمدتًا برگرفته از انستيتو مارکسيسم

حتی در آن هنگام ( اسالمیـ  ژیکئولوجای نقد تئوریک این نظام اید ی ایدئولوژیک جدی نگرفت و به جنبه
های   در الیه و دگماتيک این نگاه تقدیرگرایانه.انکار آن پرداخت به تنها  ) در اوج قدرت خود بوداین چپ که 

داستان . اش نکرد  و فرخ نگهدار نيز شوکهی بهشتی که حتی مناظره  اردجا ریشه د  آنگوناگون چپ تا
 که ی بهشتی در مقابل این سؤال ابلهانه) ی چپ »نماینده«عنوان  به(که فرخ نگهدار  استاز این قرار 

نشان داد که  بينندگان تلویزیونی  همه ، مثل خر توی ِگل گير کرد و به]؟[کند آیا اصل تغيير هم تغيير می
های فلسفی  ی اندیشه ندارند، بلکه در حوزهقابل فهمی  آلترناتو ْی سياست ها نه تنها در حوزه چپ

بار دیگر هم بين مصباح و  ؟ همين مسئله یک!بایست در مقابل جمهوری اسالمی ُلنگ بيندازند هم می
 با پذیرش مدنیه بود که اصِل وحدت و تضاد رسيد بهی تلویزیونی  مناظره.  تکرار شدمصطفی مدنی

 ی ماورائیوحدت مطلقيت وحدت، هم در سياست و هم در تبيين کليت هستی با جمهوری اسالمی به
؛ چراکه ، پاسخ سؤال بهشتی مثبت استاین دو مقوله منهای بيان پيچيده و نسبتًا طوالنِی؟ !رسيد

در . گذرد درمی) ی تغيير مقولهمِی مفهوماهيِت ازجمله (از هرگونه ماهيتی  ی ذات تغيير مثابه زمان به
هم در (تمام هستی   فرماِن سکون بهْوحدتپذیرش مطلقيِت  :مقابل سؤال مصباح هم باید جواب داد

گيرد و یا ذات  که یا حرکت خودرا از تکان اوليه ارسطو قرض می است) ت و هم در مطلقيتينسب
جا که  ازآنهرروی،   به!اش است، تضمين کند تا که عين حرککند تا بقای آن ر الوجود را احضار می واجب
که در تضاد زمان و مکان  وحدِت کليِت هستی در مادیت آن است نسبی است، وحدت مطلق و تضاد

 صرفًا معقول و اپيستمولوژیک، و از ـ اش کرانگی در بی حقيقِت هستی ـ که این معنی به. نمایاند خودمی
  . استيقتفاقد ماهيت و حق  نيزی آنتولوژیک جنبه

 ی کارانه لَدی َب شان با استفاده قدرت رسيدن ها و رهبران جمهوری اسالمی از همان بدو به گنده کله
نه تنها اکثر مقوالت و موضوعات ی فلسفه اسالمی  تفسيری اندیشهـ   از ظرفيت توجيهیساز وارونه

ی  کله بهان مقوالت َبَدلی را هم  نيزی ایدئولوژیک اختيار خویش گرفتند، بلکه در عرصه نظری چپ را در
ی  گانه  گرچه جمهوری اسالمی بدون سه.های برتر خود تبدیل کردند یکی از سالح  و بهيدندبها کو چپ
گانه نيز بدون توجيه تئوریک  بقای خود ادامه دهد؛ اما همين سه توانست به اعدام نمیـ  شکنجهـ  زندان

 در کالم و ترتيب  بدین.داشت نمیاش را   کارآیی تاکنونیْی هژمونيک سلطه نظام و تبدیل این توجيه به
ت، عدالت  نشسدار جای سرمایه به» مستکبر«جای کارگر را گرفت، » مستضعف «ر،تفسي
خواهانه زیر  گرایی آزادی نژادی داد، آرمان احمدی» عدالت«  جای خودرا بهتیسی سوسيالي جانبه همه
 ها مفهوم دهسِر   همان باالیی بهراگماتيزم تبدیل شد و ترین شکِل بروز پ زشت وپای موسوی به دست

  .و غيره آمده است» عدالت«و » مستضعف«سِر  بهکه کليدی و صدها مفهوم جانبِی دیگر آمد 
چه از اساس در  مثل هم عاجز ماندند؛ چراکه آن  و مقابله بهیکار لَدها حتی از َب در این زمينه چپ

 طبقاتی ی دانش مبارز مثابه کارگری و مارکسيسم به مونيک جنبشی کار نداشتند، گسترش هژ برنامه
منظور تقابل ایدئولوژیک کنار گذاشتند و در  ی حاکميت را به همين دليل هم زبان و اندیشه بود؛ و به

بطالت و  واقع اسکوالتيک، هرروز را در انتظار سرنگونی یا سقوط رژیم به های ظاهرًا علمی، اما به بحث
ای از  که پاره زمون وجود داشتای از آ پروسهعنوان  هرروی، این امکان به به. فردا گذراندند هپاسيفيزم ب

بحث  ی اسالمی، به تفيسرِی اندیشه و فلسفهـ  های توجيهی تر مارکسيسم را در َبَدل مفاهيم اساسی
. ـ تبدیل گردد یطور مستقيم سوسياليست  به نه الزامًا آفرین ـ یک بستر اندیشه و بررسی کشاند تا به

بستر ادبيات، فيلم، رمان و دیگر اشکال  کرد که خودرا به ای این امکان را فراهم می بسا چنين پروسه چه
های  ی استناجات اندیشه  زمينهکهد و تفکر بينجامهایی از اندیشه  نحله به و گستراندهنری ب

با جمهوری یروز از تقابل هژمونيک اما چپ غيرکارگری نه تنها د. کردند تر می همفرا سوسياليستی را
ی هژمونيک با نظام  تأیيد خيزش سبزها در بدنه، مقابلهاکنون نيز با  يز کرد، بلکه هماسالمی پره
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افکند تا فردا نيز در  می کنار  ی بقای جمهوری اسالمی است، به کننده ی اسالمی را که توجيه اندیشه
  .انتظار بماند

در همين نظام ـ  فرداـ چپ همين ود و شعور اجتماعی است که اگر ای از وج در مقابل چنين خاصه
و ماتریاليزم گفتگو از با این مقوله مواجه شود که نژاد  ی احمدی  و از طرف دارودستهجمهوری اسالمی

ی  گونه مباحث را توطئه ی این تر از امروز، همه تر و منگ شود، گيج حتی تبليغ آن الحاد محسوب نمی
ی جمهوری  کند تا بازهم انتظار بکشد که درخت خشکيده امنيتی قلمداد میـ  طالعاتیهای ا سازمان

 خواهد کرد، خودرا توجيهکه چپ موجود چگونه  منهای ایناما . زمين گرم فروغلتد و بميرد اسالمی به
 استد، بدین باور  یا ملحد باشکه مرتد  بدون این،ی اسالمی ای از اندیشه که نحله حقيقت این است

 ترکيب با درشکل  بی و ی غيرحادث این ماده. ابدی و غيرحادث است) ی ماده مثابه به(ا زی الیتج که ذره
ازليت  حادث بودن جهان هستی را نسبت بهاست، الوجود  از ذاِت ازلی واجبای  بارقه که  حادثزماِن
ی  اندیشهتا اعماق که  التیچنين مقو ه از ایندهرروی، با استفا به. کند الوجود تبيين و تفسير می واجب

 کاستن از باِر تبييِنترین مفاهيم فلسفی را در  ، این امکان وجود دارد که بغرنجندا جذب شدهاسالمی 
ی جذب و بلع ارزش  ی سياهچاله مثابه کار بگيرند تا ذاِت سرمایه را به آداب و مناسک شریعتمدارانه به

  .اضافی تداوم بخشند
که   سندیکای واحدهندگاند سازمانکه  است  تفيسریـ  دستگاه توجيهی سایه ایندر هرروی،  به

ی  ند؛ اما همهپوس ، در زندان میاند شتهداری را ندا الوجوهی قصد عبور از نظام سرمایه وجه من هيچ به
اند، دراز  کرده  که همين سندیکا را هم رفرميست ارزیابی میداری ی ضدسرمایه انقالبيون دوآتشه

ی متوسط در آن را  طبقهزنان  ی نسبتًا گستردهاند و شرکت  ال خيزش سبزها روان شدهدراز دنب به
  !!زنند ای سوسياليستی جار می بارقه

*****  
   

کارگری  حال که برخی از نکات را درباره ماهيت جنبش زنان برشمردیم؛ و استدالل کردیم که جنبش
لحاظ هژمونيک دسِت  اینکه به راتيک و مشروط بهای اوقات و اساسًا در وجه مطالبات دموک تنها در پاره

بایست نگاهی هم  می  مناسبی برای خود بداند؛ » متحد«تواند جنبش زنان را  باال را داشته باشد، می
کارگری با  الوقوع جنبش چيستی، چگونگی و چرایی اتحادهای محتمل جنبش دانشجویی بيندازیم تا  به

  .نجش بگذاریمس تری به این جنبش را با دقت بيش
  

  »جنبش دانشجویان«اتحاد کارگران با 
  

ی اجتماعی نيستند؛ و پایگاه طبقاتی   یک طبقه اجزا یا اقشارها که دانشگاه بدیهی است
که  ای است بيان دیگر، دانشگاه در ایران محيط تحصيلی به. تواند دانشگاه باید دانشجویان نيز نمی

که داوطلبيْن  شرط این به(ی طبقات و اقشار گوناگون  همهظاهرًا بدون هرگونه تمایز طبقاتی، از 
ی  های دبيرستانی را با مدرک قبولی طی کرده باشند، بتوانند از سد کنکور عبور کنند و از عهده دوره
جاکه دانشجو معموًال درآمد  گذشته از این، ازآن. پذیرد دانشجو می) های الزم نيز بربيایند هزینه

. لحاظ گذران زیستی هم مورد حمایت خانواده یا مرجع دیگری قرار داشته باشد بهمستقلی ندارد؛ باید 
ی طبقات و اقشار اجتماعی   خودرا از همهکه دانشجویاِن ای است گرایانه نتيجتًا، دانشگاه محيط علم

همين شرط ظاهرًا ساده . گزیند شان برسد، برمی دهان شان به المجموع دست حيث که من شرط این به
های برخاسته از  در مقایسه با جوان ی کارگر ـ های برخاسته از طبقه که جوان ترین مانعی است سخت
 هزار ٢٦٥چراکه دستمزد . توانند از آن عبور کنند تر می ـ کم بورژوازی متوسط دار و خرده ی سرمایه طبقه

ی  با احتساب همه ( هزار تومانی٥٠٠اصطالح صفرکيلومتر و دریافتِی متوسِط  تومانی برای کارگر به
 االصول  علیبرای کارگران فنی و باسابقه، این امکان را) ریزهایی قابل دریافت ساالنه مزایا و خرده
. ی گذران زیست و مخارج دانشگاهی فرزندان خود را جبران کنند کند که بتوانند هزینه فراهم نمی

 ميليون دانشجوی ٨/٣الیی از حدود هرروی، مشاهدات حضوری نيز نشان از دارد که درصد بسيار با به
لحاظ  رسد، بلکه به شان می هان شان به اند که نه تنها دست  آمدهیهای های ایران از خانواده دانشگاه

توان نتيجه گرفت که دانشجو و  جا می تا همين. شوند رابطه و مناسبات توليد، کارگر محسوب نمی
  .کارگری باشد اتژیک جنبشتواند متحد استر طورکلی جنبش دانشجویی نمی به

گرایی،  ی دانشگاه در ترکيب با شوریدگی ناشی از جوانی روحيه آزادی گرایانه گرچه محيط علم
نهاده دارد و دانشجویان  ای پيش طور نسبتًا گسترده طلبی را در دانشگاه به خواهی و استدالل عدالت

گرایی و  چه نهایتًا محتوای این آرمان  آنکنند؛ اما زندگی نگاه می گرایانه و مستدل به کمابيش آرمان
که هردانشجویی  ای است اجتماعیـ  ی مناسبات توليدی بخشد، شبکه مایه می طلبی را درون استدالل

های  پدیده  کند و به واسطه آن با جامعه ارتباط برقرار می اینک به در پِس تربيت خویش ذخيره دارد و هم
که دانشجوست،  صرف این بنابراین، دانشجو به. کند نگاه می) فردیاعم از اجتماعی یا (مختلف زندگی 



 9

گيری  کارگر ندارد؛ و این جهت ی طبقاتی و طبقه  ای در رابطه با سياست، مبارزه گيری ویژه جهت
ی وضعيت طبقاتی  کننده که تعيين ی مناسباتی است که مادیت بگيرد، عمدتًا متأثر از شبکه هرشکلی به

های تربيت روشنفکران  ترین پروسه ی نظری یکی از مهم که دانشگاه از جنبه ستاین درست ا. اوست
های  ترین اندیشه پردازان اجتماعی است؛ اما نباید فراموش کرد که امروزه روز ارتجاعی و نظریه

ها در  گرایانه، ازجمله محصوالتی است که دانشگاه های چپ نظر ضدکارگری، در کنار بعضی از نقطه
کارگری با  ی اتحاد تاکتيکی جنبش بنابراین، مسئله. کنند  در ایران توليد میچنين  همن وسراسر جها

العاده پيچيده و ُپر راز و  الوقوع و تاکتيکی با جنبش زنان، فوق جنبش دانشجویی، برخالف اتحاد محتمل
حضور کادرهای ای قوی داشته و از  آید که پایه توده هایی برمی ی تشکل رمز است؛ و اساسًا از عهده

  . باشند برخوردارینسبتًا ورزیده و مجرب
توان چنين ابراز داشت که یکی از  می) نظر از تبيين تئوریک و صرف(مشاهدات مکرر  براساس 

که در بسياری از مواقع با  هاست های دانشجویی تبارز و کنِش عمدتًا سياسی آن های جنبش ویژگی
یابد؛ و  آهنگِی الزم دست نمی هم کارگری به رفيت جنبشاقتصادی کارگران و ظـ  مطالبات رفاهی

گرچه دانشجویان در شرایط . آهنگ کند های و نوسانات مبارزات کارگری هم تواند خودرا با ویژگی نمی
پردازند و جنبش  امور روزمره می تر به کنونی، در اغلب کشورها و خصوصًا در کشورهای اروپایی بيش

 سال گذشته حاکی از این ١٥٠ استثناها در این مورد است؛ اما تاریخ دانشجویی در ایران یکی از
یک واقعيت ملموس را پيدا کرده، چهره بارز این جلوه،  ی  که هرگاه جنبش دانشجویی جلوه است

های جوان در آلمان گرفته تا دانشجویانی که در روستاهای روسيه  از هگلی. سياسی بوده است
 ٧٠ و ٦٠های   های دانشجویی در دهه دهقانی بودند، از شورشتزاری درجستجوی سوسياليسم 

 ١٦مين، از  آن ميالدی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی گرفته تا شورش دانشجویان در ميدان تين
 هایبرآمدی  همهگرفته تا ی جنوبی  مبارزات دانشجویی در کره، از ١٣٧٨ تير ١٨ گرفته تا ١٣٣٢آذر 

ـ سياسی  همواره که ـ  همه نشان از این دارد که جنبش دانشجویی ضمن این؛ همه و دیگردانشجویی
یک اتحاد  چنان موقعيتی دست نيافته که با جنبش کارگری به گاه به و غالبًا مترقی عمل کرده، اما هيچ

گامی  هم ای از اوقات جنبش دانشجویی و جنبش کارگری به شاید در پاره. نسبتًا پایدار دست یابد
 ارظانتتوان  تر می ی انقالب اجتماعی پيش ببرند؛ اما کم  پاریس جامعه را تا آستانه١٩٦٨ مانند برسند و
  .گون مادیت بگيرد گامی نسبتًا مستمر بين این دو جنبش ماهيتًا ناهم که یک هم داشت

بنابراین، جنبش . ی دیگر، نباید فراموش کرد که دانشگاه ماندگار و دانشجو رفتنی است از جنبه
بهره  انشجویی برخالف جنبش زنان و جنبش کارگری از کادرها و رهبران شناخته شده و ماندگار بید

چنين نبود کادرها و  گری و تبادالت غالبًا سياسی جنبش دانشجویی و هم کنش: که نتيجه این. است
ن را گو ی مستمر بين این دو جنبش ناهم رهبران نسبتًا شناخته شده در این جنبش، امکان رابطه

در واقع، . گرداند ی اتحاد تاکتيکی را با یک عالمت سؤال بزرگ مواجه می سازد و مسئله منتفی می
های دانشجویی  بندی تواند روی تدارکات موقت و آکسيونی بعضی از گروه کارگری تنها می جنبش

؛ وگرنه اتحاِد پذیرند جنبش کارگری گرایش دارند و هژمونی آن را می هردليلی به حساب باز کند که به
این احتمال را در درون خود ) اعم از تاکتيکی یا استراتژیک(کارگری با جنبش دانشجویی  جنبش
ناپذیر  چراکه برآیند عصيانی و هژمونی. اضمحالل هم بکشاند پروراند که جنبش کارگری را حتی به می

ای که از مکاتب  ناپخته و التقاطیی نظریات  عالوه بورژوایی دارد، به ی خرده تر ریشه دانشجویان که بيش
کند که در رابطه با فعالين کارگری  جنبش دانشجویی تحميل می گيرند؛ این خاصه را به مختلف برمی

کردی  چنين روی. بدانند» رهرو«و کارگران را » رهبر«ورزی کنند و در قالب روشنفکرمآبی خودرا  سلطه
سوی آن  آورد که در یک همراه می ای را به اضمحالل رابطه امد و انج تنافر و تناقض می ـ به  دیرتر یا زودترـ 

  .اند نهادهای یا فعالين کارگری قرار گرفته
ای از مواقع بهترین  ها، این حقيقت را نباید فراموش کرد که جنبش کارگری در پاره ی این باوجود همه

یاران شوریده و معقول این . گزیند ترین یاران خودرا از درون جنبش دانشجویی برمی و صدیق
شان از دانشگاه و مواهب جنبش دانشجویی فاصله  های خردمندانه و تاریخی ی دریافت واسطه به
.   حال آموزگار کارگران باشند ـ یار و درعين تا آخرین نفس شان ـ ی هستی گيرند تا با تمام توان و همه می

  . استی کارگر، مارکس های این یاران طبقه ترین نمونه برجسته
  

ی طبقاتِی  ترین شکل جامعه ی پيچيده مثابه به(داری  ی سرمایه ی عمومی جامعه اساس و جوهره
ی  ی روی دیگری این سکه مثابه به(استثمار انسان از انسان، استثمار فرد از فرد و رقابت ) موجود
ی  ای همه  جامعهدر چنين. نمایاند  می که در ابعاد گوناگون طبقاتی، گروهی و فردی رخ است) واحد

های اقتصادی، سياسی، اجتماعی، ملی، فرهنگی،  ی وضعيت در همه آحاد و افراد، در فردیت خویش ـ
. نحوی در معرِض نوعی از ستم، استثمار و سرکوب قرار دارند ـ به  مذهبی، سنی و جنسِی مفروض

ای از  ع و بازتوليد شوندهای پيچيده، گسترده، متداخل، متقاط دارْی شبکه ی سرمایه درحقيقت، جامعه
) در ترکيب باهم(ها  ی آن چنين همه و هم) طور منفرد به(ها  ی هریک از آن که ُکنه و جوهره تضادهاست
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ای از تضادها نه تنها  در چنين شبکه. استثمار فرد از فرد و شکلی از اشکال گوناگون رقابت است
آورد، بلکه  دست نمی اش را به انسانیهای  کس آرامش انسانی ندارد و امکان تحقق ظرفيت هيچ

نحوی در معرض محدویت و اضمحالل قرار  به)  که باشندیدر هر موقع و موضع(ی افراد  فردیت همه
  .دارد

های فرامليتی  ای گرفته تا رقابت شرکت از رقابت صاحبان سرمایه برای فتح بازارهای ملی و منطقه
های  بندی عی و انسانی، از اشکال مختلف رقابِت جناحآسا برای غارت انحصاری تمام منابع طبي غول

هرم قدرت، از رقابت  سوی  بورژوازی گرفته تا رقابت فردی و گروهِی کارگزاران سرمایه برای صعود به
ترین و کم  کار گرفته تا رقابت در درون خانواده و بين دوستان، از ساده کارگران در بازار فروش نيروی

 انسان را  ها ميليون های سرمایه که جان و شرف ده بندی ت گرفته تا رقابت بلوکترین اشکال رقاب زیان
ستيز و اقتدار  ی متصوری از رقابت،  ؛ در یک کالم، همه و هرگونهسپارند  قدرت حود میداِو به

ـ شکوفایی انسان و فردیت  نوعی بهـ  شدت و ضعف خویش  آورد که بنا به همراه می ای را به ستيزگرانه
خرِد تماميت  کند تا هستِی خرد به سرکوب یا محدود می) ی هستِی خرد مثابه به(سانی افراد را ان

  .هستی شناخته شده فرانروید
ی اشکال رقابت  همه داری به ی سرمایه چه در جامعه گاه نباید از نظر دور داشت آن با این وجود، هيچ

کار،  ـ امکان فروش نيروی در ابتدا و انتها ـ  بخشد  و هرشکلی از استثمار فرد از فرد موضوعيت می
ی توليد اجتماعی  که در عرصه تر رابطه و مناسباتی است تصاحب ارزش اضافی و از همه مهم

ـ انسان بدون بازتوليد طبيعت، دوام و بقا  چراکه اوًال. کار است آفریِن نيروی ی کاالی ارزش دهنده شکل
کار غيرممکن  داری بدون خرید و فروش نيروی ی سرمایه  جامعهـ این بازتوليد در نخواهد داشت؛ دومًا

که صرِف توليدش شده  ی ارزشی فراتر از آن چيزی است که آفریننده کار است ـ تنها نيروی است؛ سومًا
 در  یای مالکيت واسطه  تعلق دارد که بهکسانی ـ این ارزش فراتر و افزوده و اضافی به است؛ و چهارمًا

  . کار هستند خرید نيروی  کنترل ابزارها و ادوات توليدی قادر بهواختيار داشتن 
اعم از فردی، گروهی، قشری، طبقاتی، (گرانه  ورزی یا اقتداِر ستيزه ای از سلطه بنابراین، هرگونه

اجتماعی، گستردگی، نمود حقوقی و توصيف  ، منهای شکِل بروز )ای، سنی، جنسی و غيره منطقه
؛ و مبارزه )طرف از یک(ـ در رابطه با افزایش، تصاحب و کنترل ارزش اضافی  ایتًانه اش ـ اخالقِی ویژه

دریک . شود گيرد و بازتوليد می که مادیت می است) از طرف دیگر(درجهت کاهش یا لغو وجودِی آن 
 تحقِق فردیِت که اغلْب در فقر و بعضًا در ثروت، مانِع  داری زندان بزرگی است ی سرمایه جامعه: کالم
توان رهایی نوع انسان را  معادل رهایی فرد از هرگونه قيِد  رو، می از همين. ی آحاد و افراد است همه

ـ  اوًال: که توان چنين نتيجه گرفت ی عملی می رو، از جنبه ازاین. محدودکننده و ماندگاری ارزیابی کرد
ی ابعاد ممکن و  داری، در همه هی سرمای در جامعه رونده و مترقی  یابِی پيش  کنش اجتماعی یا سازمان

ی شکلی از اشکاِل متنوِع رقابت است که  مندانه ـ در رفِع آگاهانه و اراده همواره و مقدمتًا   ـ متصور
راستایی با مبارزات و  خواهْی هم روندگی و ترقی ی این پيش ـ الزمه تواند مادیت بگيرد؛ و دومًا می

دهند؛ تنها  ترین نيروی اجتماعی توليد را تشکيل می چراکه کارگران عمده. کارگری است جنبش
ی مبارزه برعليه  ترین زمينه ـ دارای عمده نيز لحاظ تاریخی ـ باشند؛ و به کنندگان ارزش اضافی می توليد

هایی متحد  تنها آن نيروها و گروهپس، . اند ی اشکال کنونی رقابت استثمار انسان از انسان و رفِع همه
طور روشنی هژمونِی اجتماعی و تاریخِی مبارزات  شوند که به کارگر محسوب می کارگران و طبقه

  .کارگری را بپذیرند و در راستای اعتالی آن نيز پراتيک معينی داشته باشند
  که هردليلی به ، )اش نظر از خاستگاه و پایگاه طبقاتی صرف(هرشخص، گروه یا جریانی : ترتيب بدین

سویی با جنبش کارگری، برعليه نظام دستمزدی یا حتی  اند در همهرشکلی که بتو بخواهد و به
دارد و متناسب با وزن و  که برمی های معينی بردارد، در همان گامی برعليه قانون دستمزدها گام
فراگيری و . شود کارگر و کارگران محسوب می طبقاتی یا اجتماعی طبقه پتانسيل همان گام، متحد 
  ی هرگونه کنش ترین سائقه  ای که عمومی جانبه چنين رقابت همه رد و همعموميت استثمار فرد از ف

داری است، این امکان را درخود نهفته دارد که  فردی و اجتماعی در حاکميت روابط و مناسبات سرمایه
و های اجتماعی را برعليه خاستگاه و پایگاه طبقاتی خود بشوراند  ای از گروه  و فرد یا پارهدرآیدادراک  به
  .کارگر بکشاند راستایی اجتماعی یا تاریخی با طبقه هم ها را به آن

داری  آیا در حاکميت روابط و مناسبات سرمایه: آید جا یک سؤال منطقی و متدولوژیک پيش می این
های   کارگر، برای گستره راستا با طبقه امکان عصيان برعليه خاستگاه و پایگاه طبقاتی خود و حرکت هم

 و  ی زنان در کليِت جنسيتی، دانشجویان در کليت تحصيلی یافته های تعميم بندی د دستهمانن(وسيع 
ی  ـ جامعه چراکه اوًال. روشنی منفی است هم وجود دارد؟ پاسخ به) شان جوانان در کليت سنی

ی طبيعِی جنسيت، سن و  که براساس رابطه داری فاقد رابطه و مناسباتی در توليد است سرمایه
 و  ـ زن، دانشجو و جواْن ضمن واقعيت طبيعی  موقت تحصيلی شکل گرفته باشد؛ دومًاهای دوره

سنگ  ی کارگر هم ی روابط و مناسباتی در توليد نيستند که بتوانند با طبقه شان، اما سازنده اجتماعی
  .قرار بگيرند
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  کارگر تاریخی طبقهـ  متحدین اجتماعی

  

منافع  های متشکل و نسبتًا آگاه به ی توده مثابه به(گر ی کار که طبقه درستی چنين متصور است به
اتحادهای کوتاه یا بلند مدت اقدام  انواع  های گوناگون به تواند در ُبرهه می) طبقاتی و انسانی خویش

گيردـ حتی با خدا و  صورت شورایی شکل می که جمعًا و به خرد طبقاتی،  بنا به کند و درصورت لزوم ـ  
ای که الزم   اتحادهْا سياسی یا اجتماعی است و هرلحظه ی این بندد؛ اما همه ن اتحاد شيطان نيز پيما
، اتحادهای ارگانيگی »متحدین«گونه اتحادها و  در مقابل این. اند خرد طبقاتی قابل فسخ باشد، بنا به

ی   دربرگيرندهاین اتحاد ارگانيک با متحدین طبقاتی،. ناپذیر وجود دارد که اصوًال پایدار هستند و فسخ
سازند؛ تاریخًا  کارگر را می ی ی اجتماعی طبقه نوعی پيوستار و دنباله که به ی آن نيروهایی است همه

ی تن یا  نوعی وصله نحوی در توليد اجتماعی شرکت دارند؛ و به گامی با این طبقه را دارند؛ به توان هم
  .آیند تاریخی این طبقه بشمار میـ  یاِر اجتماعی
شوند، متحدین طبقاتی  که با ورچسب مارکسيسم عرضه می  بسياری از نظرات رایجیبرخالف 

 در کليت جوانانشان،   در کليت جنسيتیزنان در کليت تحصلِی خویش، دانشجویانی کارگْر  طبقه
گون در یک وضعيت  یافته از افراد هم  های تعميم بندی  دسته یک از این چراکه هيچ. سنِی خود نيستند

تاریخْی ـ  لحاظ اجتماعی ـ به  که باهم دارند ی ميليونی و تداخالتی رغم گستره علی و واقعی ـمشابه 
های انتزاعْی که سازای  صرف مشابهت  و درونی نيستند و به ی مشترک یا وحدت ذاتی دارای جوهره
ی  مثابه به(ی توليد اجتماعی  راستا در پروسه هاست، نقشی هم ی آن شناسانه هویت جامعه

ندارند؛ و اغلب در اسارت مستقيم یا ) بخشد نوع انسان دوام و بقا می ای که به ترین پروسه عمده
  .کنند صاحبان سرمایه، ارزش اضافی توليد نمی کار به غيرمستقيِم فروش نيروی

ضرورت هژمونی مستقيم جنبش کارگری در متن یک جنبش اجتماعی «آقای قراگوزلو در وصف 
نظِر  کند که از نقطه دنبال هم ردیف می ای را به یافته های تعميم بندی  دسته،»فراگير سوسياليستی

ای از این  پاره. سویی یا حتی شباهتی هم با یکدیگر ندارند گونه هم روابط و مناسبات توليدْی هيچ
ی  هاست، جزِء الینفکی از طبقه شان فقط نام آن ی اشتراک های انتزاعی که نقطه بندی دسته
ی  نوعی در توليد اجتماعی شرکت دارند و بخشی هم با ارائه ها به ر هستند، بعضی از آندا سرمایه

های گوناگون این طبقه را  ای از بافت دار، گونه ی سرمایه عنوان پيوستاِر طبقه انواع خدماِت بورژوایی به
 آن، یکی از ی های متشکله بندی ی کارگر و گروه چنين تصویر مغشوشی از طبقه این. دهند تشکيل می

کارگری را در  نمایْی جنبش هایی است که با مارکسيسم ترین زمينه حال محتال ترین و درعين رایج
بندهای  کشند تا کارگران در جدال جناح انحالل می بودگی به باهم های همگانِی مردم و همه خيزش

  .گيرندبی بازو اجرایی مورد استفاده قرار  مثابه بورژوازی به
گان و طيف ممکن است زنان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، نویسنده«: نویسد زلو میآقای قراگو

ترین سهم در مالکيت کار، فقدان کم  کارمزدی و فروش نيرویاعتبار مباحثی همچون بهوسيع کارمندان 
 از ضرورت  نيزییچنين نظریه اما حتا کرنش بهتلقی شوند، " کارگر"ابزارتوليد؛ ایجاد ارزش اضافه و غيره 

عنوان  هژمونی مستقيم جنبش کارگری در متن یک جنبش اجتماعی فراگير سوسياليستی به
 اعتبار به«توصيح است که این قطعه حاوی دو عبارت  مقدمتًا الزم به. »کاهدشرط پيروزی نمی پيش

خواننده  است که حالتی گنگ و نامفهوم را به» ییچنين نظریه  بهحتا کرنشاما «و » مباحثی همچون
مباحثی همچون کارمزدی «روشنی فهميد که آقای قراگوزلو  توان به ی نمی از این قطعه. کند منتقل می

پردازد،  استنتاج می جاکه او براساس همين نظریه به اما ازآن. را قبول دارد یا نه با آن مخالف است» ...و
بااین وجود، بازهم . کند  را تأیيد می نوعی درستی این نظریه  توان اصل را براین گذاشت که او به می

پذیرفته  ای را  ی محترم اساس استدالل چنين نظریه روشنی دریابد که آیا نویسنده تواند به خواننده نمی
ها سهوًا یا عمدًا  گونه ابهام که این هرروی، منهای این به! کند؟ وجه اعتباری آن استناد می یا تنها به

مورد » ...مباحثی همچون کارمزدی و«بایست اصل را براین گذاشت که  ینوشته وارد شده باشند، م به
  .پرداخت استنتاج نمی تأیيد آقای قراگوزلوست؛ وگرنه براساس آن به

کارگر و تبعًا هژمونی طبقاتی  ـ طبقه در مقدمه بازاری که ـ  این آشفته گونه به ترتيب، در نقد اشاره بدین
کارگری  از ضرورت هژمونی مستقيم جنبش«شرِط پيروزْی  ـ از پيش نتيجهدر  کشد تا ـ انحالل می او را به

اوًالـ تنها آن : فقط حرف بزند، باید گفت» در متن یک جنبش اجتماعی فراگير سوسياليستی
دارای خاستگاه کارگری هستند که یا ) ها ی آن نه همه(جنسيتی زنان ـ  هایی از کليت انتزاعی بخش

بستگان خویش که کارگراند، در  ی خدمات به ی ارائه واسطه فروشند ویا به  میرأسًا  نيروی کار خودرا
جز پرستاران که کارگر متخصص محسوب  ـ به دومًا. ی توليد و ایجاد ارزش اضافی شرکت دارند پروسه
در توليد اجتماعی ) ها و برخی از کارمندان مثل اغلب معلم(های باال اگر هم  بندی شوند، بقيه گروه می
معنای مارکسيستی کالم نيستند و کارگر  کار به ی نيروی  رکت داشته باشند، معهذا فروشندهش

در  اند و ـ ـ بخش قابل توجهی از افرادی که تحت عنوان معلم استخدام شده سومًا. شوند محسوب نمی
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کارمندان که ی بسياری از  عالوه عهده دارند، به آموزان به ـ کارگزاری سرمایه را در تحميق دانش واقع
 سياسی بلکه در برآمدهای سازند؛ نه تنها کارگر نيستند،  های سرمایه تمرکزیافته و متراکم را می بافت

رِف شغل نویسندگی و حضور تحصيلی در دانشگاه هيچ ـ ِص چهارمًا. کنند بعضًا مقاومت هم میکارگران 
نوع  ر مورد نویسندگان بستگی به د در توليدحضور در توليد اجتماعی ندارد؛ چنين حضوری ربطی به

ها؛ و  ی تحصلی آن خاستگاه طبقاتی و رشته ها دارد و در مورد دانشجویان بستگی به نویسندگی آن
کار  معنی فروش نيروی ای در توليد اجتماعی هم شرکت داشته باشد، این به اگر دانشجو یا نویسنده

ی کارگری و فروش  واسطه که استثنائًا به ای  نظر از دانشجو یا نویسنده صرف: برای مثال. نيست
ای که در مورد نعمات جنگ  کند؛ معلم شرعيات، دانشجوی الهيات و نویسنده کار گذران می نيروی
، استی ارزش اضافی   کننده نویسند، نه تنها در توليد اجتماعی شرکت ندارند و آشکارا مصرف می

  .آید ژوازی نيز بشمار میاجتماعی بورـ  بلکه یکی از عوامل سرکوب فرهنگی
سخن » ... مباحثی همچون کارمزدی واعتبار «ی باال از  ی نقل شده گرچه آقای قراگوزلو در قطعه

با  دهد؛ اما با ردیف کردن کارمند و نویسنده و غيره ـ ی کارگر را در داخل گيومه قرار می گوید و واژه می
هایی  افراد و گروه. دهد  را میبگيران مزد و حقوقی ارتجاعی و ضدکارگرِی  ـ آدرِس مقوله کمی تلطيف
کارگر َعَلم  طبقه های مربوط به  را در مقابل مفهوم حقيقی کارگر و تشکلبگيران مزد و حقوقی  که مقوله

اند، با این  های او انکشاف داده کنند، ادعا دارند که نظریه مارکس را براساس بعضی یادداشت می
اند، مانعی در مقابل  ی انقالب اجتماعی را وسعت بخشيده  نيروی عمدهی کّمی انکشاِف خود گستره

اند، و  اند، قدرت آلترناتيو وضعيت کنونی را دموکراتيزه کرده وجود آورده ی احزاب کمونيست به سلطه
  ؟!اند  ی پساانقالبی ساخته جامعهباالخره سد محکمی هم در مقابل بوروکراتيزاسيون مناسبات و 

شأن نزول که  توان گفت، این است ی این ادعاهای مشعشع می وار در مورد همه چه اشاره آن
ی نظری، از خودباختگِی  ی خویش و صرفًا از جنبه ترین جلوه  در صادقانهبگيران مزد و حقوقی  مقوله

کارگر و  در حذف هژمونی طبقه گرایی بورژوایی ـ ناشی از فروپاشی شوروی و رواج گفتمان دموکراسی
ی  پدیدهگرا را جایگزیِن    و دریافت عقلرابطهلحاظ متدولوژیک نيز  دهد؛ و به ـ خبر می وری پرولتاریادیکتات

شناسانه، که اصالت هستی را  از نگاه پدیدار. کند گرا می برخاسته از رابطه و دریافت حسيت
ها نادیده   نسبتی  را در همه رابطهی  گذارد تا دوگانگِی ویژه نمودهای انتزاعی و محسوس وامی  به

که مثًال یک  ای است االت فيزیولوژیکیع با توليد، عينًا همان فعل و انفِ کاِر کارگر در رابطه بگيرد، نيروی
) ی کارمند یا گروهبان ارتش مثابه به(کارمند، نگهبان یا گروهبان ارتش در انجام وظائف خدماتِی خویش 

ی  گرچه از جنبه. پردازد اش را می  کرده و حقوقگذارد که او را استخدام در اختيار دستگاهی می
عصبی فرق ـ  عضالنی  های   بين این دو شکل از کاربرِد دست، پا، سر و خالصه نيرویْ ِصرففيزیولوژیکِی

ها و  بخشد، رابطه این دو دسته از کارُبرِد نيرو تفاوت کيفی می چه به چندانی وجود ندارد؛ اما آن
که این دو دسته از کاربرد نيروی انسانی بربستر آن تبلور و  تی استهای اساسًا متفاو هدفمندی
این امکان را  ی توليد اجتماعی،  کار در پروسه ی نيروی ی فروشنده که رابطه ترتيب بدین. یابند تجسد می

کند که وی تصور یک کارگر مولد را از خود داشته باشد و خودش را همانند یک کارگر  برای او فراهم می
 از طرف یک کارمند یا گروهبان ارتش برای او این زمينه را خدماتی  ی ارائه د بازبيافریند؛ و رابطهمول
مراتب اداری یا نظامی از خود داشته باشد و  سازد که تصور یک کارمند یا گروهبان را در سلسله  می

  .مراتب تعریف کند خودش را همانند یک کارمند یا گروهبان در این سلسله
های استخدامی از   یا عنوانخدمات و کارجا بحث برسر ایجاِد تقابل ذهنی یا مکانيکی بين  در این

شود؛  کار گرفته می منظور ایجاد تفرقه بين کارگران ساده و متخصص به که به طرف کارفرما نيست
ذات مولدش   در هرشکل و صورتی که متبلور شود، بنا بهکارکه  ی اساسی این است نکته

که  این داری بنا به که خدمات در جامعه سرمایه ی وجودی خویش است؛ درصورتی ی رابطه ندهکن دگرگون
که  ای است گِر رابطه کننده یا تثبيت کار یا سرمایه داشته باشد، دگرگون چه پوزیسيونی نسبت به

ليد گردد و در تو کار برمی  جاکه خدمات معينی به بيان دیگر، آن به. ماهيت خودرا مرهون آن است
جاکه خدمات  سویی دارد؛ و آن ای از کار است و با کارگر هم شود، جلوه اجتماعی متبلور و متحقق می

ای از  گردد، جلوه گردد و در بافت نگهبانی از سرمایه متبلور و متحقق می سرمایه برمی خاصی به
 بدون خرید نيروِی که چنان داری هم گرچه نظام سرمایه. سویی دارد دار هم سرمایه است و با سرمایه

اش نيز دوام  کاِر کارگران دوام و بقا نخواهد داشت، بدون خدمات کارمندان و کارگزاران و نگهبانان
ترین عامل دگرگونی  که اساسی که نيروِی کاِر کارگران ضمن این اما تفاوت در این است. یابد نمی
ل سرمایه متشکل شود، با کارفرما که در مقاب طبيعت است، دارای این ظرفيت استـ  ی انسان رابطه

که انواع و اقسام کارمندان و  درصورتیِ این نظام تبدیل گردد؛  آلترناتيو تاریخی مبارزه کند و نهایتًا به
 نمودهای بوروکراسِی از یکی که  ، ضمن این)اعم از دولتی یا غيردولتی(کارگزاران و نگهبانان سرمایه 

ای سوسياليستی  گونه کارگر و به که در ارتباط با طبقه نها درصورتیت این نظام هستند، ی کننده تثبيت
کنند و  میی اندویوآليستی خود را رها  وهرهو کنش اجتماعی داشته باشند، جمتشکل شوند 
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 کارگر، سویی با طبقه  سرمایه، در همبندی جناحآن   بندی به گردش از این جناحجای  بهآلترناتيوشان 
  .بی خواهد بودخواهانه و انقال ترقی

طور  هایی وجود دارد که به داری همواره وضعيت ی سرمایه که در نظام پيچيده توضيح است الزم به
ی کثيری از افراد  ی ایران عده در وضعيت کنونی جامعه: برای مثال. گيرند دوگانه و دوآليستی شکل می

ی خرید  واسطه ی دیگر، به ا و در رابطهکار و کارگر هستند  ی نيروی وجود دارند که در یک رابطه، فروشنده
ی پول و   دادن بخشی از منزل مسکونی، مسافرکشی، داللی، سود حاصل از بهره و فروش کاال، اجاره

استثنای عوامل مستقيم  البته به(همين مسئله . گردند بورژا تبدیل می خرده نيمهـ  کارگر نيمه غيره به
. کار هم صادق است ی خدمات کارمندی و فروش نيروی هدر مورد ارائ) سرکوب سياسی یا اجتماعی

ها در توليد هم شرکت  که ضمن کارگزاری سرمایه، از بعضی جنبه هرروی، کم نيستند کارمندانی به
چه  ، آن)طلبد ای را می ی جداگانه نوشتهکه (نگی این شکِل شرکت در توليد منهای بررسِی چگو. دارند

های  واکنشانواع ـ با  در اغلب موارد ها ـ گونه دوگانگی ش اجتماعی اینکه واکن قابل ذکر است، این است
ـ امکاناتی را در اختيار کارکنان و  در مجموع چراکه بورژوازی ـ. کند سویی پيدا می بورژوازی هم خرده

لحاظ تبادالتْی کمابيش  که به ها قائل است گذارد و اجتماعًا اعتباری را برای آن کارگزاران خویش می
توان چنين هم ابراز نظر کرد که  رو، می از این. بورژوازی است ارز امکانات و اعتبارات اجتماعی خرده هم

دهند که در شرایط  بورژوازی بوروکرات را تشکيل می های مختلف خرده ، الیه»طيف وسيع کارمندان«
طور سراسری  ی کارگر به قهبااین وجود، اگر طب. اند کنونی ایران از اقتدار نسبتًا وسيعی برخوردار شده

ای براعتراضات و   گسترده  و هژمونیرا سارمان بدهد ، نهادهای کمونيستی خودمتشکل گردد
 کردهای  با رویآورد که  دست می اجحافات اجتماعی داشته باشد، این امکان را نيز به

استای رهایی کار و ، در ر آنی سویه بعضًا مولد واسطه ها را به گونه دوگانگی  ایناش سوسياليستی
ها  ی دوگانگی اش همه ی اجتماعی آزادی نوع انسان سازمان بدهد؛ وگرنه بورژوازی با سلطه

آفرین کار  ی انسان و جوهرهکار  مقابله با فروشندگان نيروی چنينی را متناسب با نيازهایش به این
  !فرستد تا از نظم، مالکيت خصوصی، خانواده و دولت دفاع کرده باشد می

سه شکل و  به» خدمات«که  توان گفت وار می بندِی کلی، اشاره دریک دسته«هرروی،  به
مایه عبارتند  این سه شکل و درون. شوند ی متفاوت، مغایر، متنافر و حتی متناقض واقع می مایه درون
طور مستقيم و  مایه به لحاظ درون لحاظ شکْل غيرمستقيم، اما به که به» خدمات توليد«: از
اش با  که رابطه» خدمات اجتماعی«گردد؛  امر توليد اجتماعی و انباشت سرمایه برمی وکاست به مک بی

ـ غيرمستقيم است و تنها  هردو مایه ـ لحاظ شکل و درون توليد اجتماعی و انباشت سرمایه به
 که منهای شکِل پوشيده و» خدمات سرمایه«گردد؛ و  توليد و انباشت باز می هایی از آن به بخش
سرکوب سياسی، اقتصادی و : یعنی(گانه سرکوب  یکی از اشکاِل سه مایه به لحاظ درون اش، به  متنوع

کار و دیگر نيروهای تحت ستم  جز سرکوب فروشندگان نيروی(گونه ربطی  گردد و هيچ برمی) اجتماعی
  ].٢[»با توليد و انباشت سرمایه ندارد) سرمایه

   
ترین عامل این انباشت،   روند انباشت سرمایه است؛ اگر عمدهعبارتی داری، به اگر نظام سرمایه

ی  یابد؛ و اگر فروشنده کار تحقق می  نيروی وساطت فروش ارزش اضافی است؛ اگر ارزش اضافی به
شود  ی افرادی از زن و مرد و کودک اطالق می توده  بهطبقه نام دارد و کارگرکار در زبان فارسی  نيروی

وساطت همين ذات مشترک در مقابله   هستند و به ات توليد دارای اشتراکات ذاتیکه در رابطه و مناسب
یابنده و نسبتًا  یافته، گسترش کارگْر اتحاِد سازمان کار قرار دارند؛ پس، طبقه ی خریدار نيروی با طبقه
داری، در  ی تحميل نظام سرمایه واسطه که به هایی است سياسِی آن افراد و گروهـ  اجتماعی  ی  آگاهانه

دليل برخاسته از همين درهم فشردگی  اند و به کار درهم فشرده شده ی نيروی مقام فروشنده
ها را  کار آن ای جز این ندارند که هم برعليه قانون دستمزدها که قيمت نيروی آفرین، چاره عسرت

ی خرید و  رابطهگر  کند و هم برعليه اساِس وجودی و تبيت براساس الزامات انباشت سرمایه تعيين می
کار، موجبات  ی نيروی عنوان فروشنده ی نفی و رفع خویش به کار مبارزه کنند تا در پروسه فروش نيروی

  .نفی و رفع نظام کاِر مزدی را نيز فراهم بياورند
رغم  علی تکنولوژیک دانشگاه و ـ   های علمی دليل بعضی جنبه  به دانشجویانوجود اجتماعیگرچه 

وجوِد ی موقت دانشجویی، در مقایسه با  چنين دوره گوناگون دانشجویان و هموضعيت طبقاتِی 
تر است؛  یافته معنی دارند، واقعی های تعميم بندی دليل دسته که اساسًا به زنان و جوانان اجتماعی

ای که این نفی و رفع  نهاده کار و پيش ی خرید و فروش نيروی نفی و رفع خویش در رابطه معهذا الزام به
ی الینفک موجودیت و جنبش کارگری است و  در جهت نفی و رفع موجودیت سرمایه دارد، خاصه

ای  چنين خاصه)  جنبش جوانان ومانند جنبش دانشجویی، جنبش زنان(های دیگر  یک از جنبش هيچ
ی کارگر و جنبش  برخالف موجودیت طبقه ها ـ یک از این جنبش چراکه موجودیت و خاستگاه هيچ. ندارند

جا  بنابراین، آن. ی معين اجتماعی نيست ـ اشتراک ذاتی در توليد اجتماعی، در برابر یک طبقه ارگریک
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بایست دارای  طبقاتی کارگران با هرنيرویی در ميان است، این اتحاد می استراتژیککه سخن از اتحاد 
  :سه وجه الینفک باشد

  همراه داشته باشد؛ درونی خویش بههای  درون اقشار و الیهدر گسترش طبقاتی کارگران را ) یک
   کارگری است، تأثير بپذیرد؛ ای که ذاتِی جنبش ی نفی و رفع دوسویه از جوهره)  دو
یابی سوسياليستی در جامعه و ُبرد  مستقيم یا غيرمستقيم بستر تبادالت و سازمان) سه

  .کارگری را بگستراند هژمونيک جنبش
ر صورت لزوم با خدا یا شيطان هم پيمان اتحاد ببندد؛ طبيعی ی کارگر د که طبقه اگر قرار براین است

خدا یا شيطان   دانشجویی و زنان، در مقایسه با آن نيروهایی که به های که پيمان اتحاد با جنبش است
طور  که به  برسر این نيست نه تنها بنابراین، بحث . ندای برخوردار شوند، از الویت و تقدم ویژه تشبيه می
ی  های اجتماعی بکشيم، بلکه همه کارگری و دیگر جنبش دیوار غيرقابل عبوری بين جنبشمکانيکی 

تواند   میو ظرفيت هژمونيک ها   ارزیابی،کارها کارگری با کدام راه که جنبش گفتگو برسر است
ترین اتحادها را در یک زمان و مکان معين مادیت بخشد تا استقالل  ترین و الزم ترین، مناسب دقيق
این  پاسخ به. نوعی منحل نگردد سایه کشيده نشود و به اش به  تاریخیاجتماعی و قاتی و پتانسيل طب

بنابراین، اگر لزوم اتحاد با جنبش زنان . که صرفًا سياسی باشد، اصوًال طبقاتی است سؤال قبل از این
هایی از   رگه ضمن حفظ هژمونی طبقاتی خود، با آننهادهای کارگریشود،  یا دانشجویان مطرح می

تر با جنبش  های تاریخی، هرچه بيش افتیی طبقاتی و در  جنبهد که ازنگير ها ارتباط می این جنبش
  .پذیرندب و هژمونی طبقاتی این جنبش را در نظر و عمل شتهراستایی دا کارگری هم

خًا گامی یابد و تاری کارگری تنها از پِس اتحادهایی گسترش درونی و بيرونی می طورکلی، جنبش به
این نتيجه  ی پارامترهای واقعی و طبقاتی به آن، با محاسبه دارد که قبل از مبادرت به پيش برمی به

که   بکوبد، حداقل این تاریخی خودرا برآن مجموعههژمونيک و  ،رسيده باشد که اگر نتواند ُمهر طبقاتی
ی خویش دست   مطالبات آن لحظهاز» اتحاد«اجبار ناشی از  رود، بنا به ی هژمونی آن نمی زیر سلطه

های  ترتيب، فراتر از جنبش بدین. گردد  بازوی اجرایی نيروهای غيرکارگری تبدیل نمی کشد و یا به نمی
که با  ی خود را دارند، حتی آن نيروهایی دانشجویی یا زنان که در اتحاد با جنبش کارگری جای ویژه

معهذا نباید فراموش . آیند حساب می ی کارگر به قهاند، متحد طب صفت خدا یا شيطان هم قابل توصيف
گيرد؛  که نيرو می طبقاتی است یابی درون کارگری اساسًا از سازمان  کرد که پتانسيل جنبشِی مبارزات 

که هنوز  هایی از طبقه  آن بخش  یابی به کار، با گسترش سازمان و فراتر از فروشندگان متشکل نيروی
ی  عرصه آورد و به فعليت درمی يقی خودرا در پيوستار طبقاتی خویش بهمتشکل نيستند، متحدین حق

ارتش :  از است آن اشاره کردم، عبارات طورکه کمی باالتر به این پيوستار، همان. کشاند یابی می تشکل
بازار  که در  نشينان شهری، نيروهای جوانی کشان شهر و روستا، حاشيه  زحمت،ی کارگران بيکار ذخيره
ی  های همه ی جوان یافته نه کليت تعميم(ها بخرد  کار آن که نيرویگردند  می جستجوی خریداری کار در

نوعی در توليد و خدمات اجتماعی شرکت  هایی که به ی آن افراد و گروه و نهایتًا همه) طبقات و اقشار
گری در صورت لزوم کار این تصور رسيد که جنبش توان به که می ای است تنها از پِس چنين پروسه. دارند

  .بندد با خدا و شيطان نيز پيمان اتحاد می
  

  کارگر یا شبح سوشيانس طبقه
را » ی طبقاتی مبارزه«در امر » ارزیابی هرتحول بنيادی اقتصادی، سياسی«گوزلو  گرچه آقای قره

غلْط  بهلحاظ آکادميک درست،  پذیرد و با این حکِم به می» متدولوژی علمی«تنها در پرتو استفاده از 
کند  قلمداد می) ماتریاليستی دیالکتيکی: یعنی(را همان متدولوژِی مارکسيستی » متدولوژی علمی«

ـ عمومی و  اما و خواسته یا ناخواسته باِر طبقاتی متدولوژی ماتریاليستی دیالکتيکی را در وجه درست ـ
را با چند »  شبح سوشيانسکارگر یا طبقه«گذارد؛ معهذا بحث  کنار می» متدولوژی علمی«فراطبقاتی 

کنم تا نشان بدهم  ها شروع می نقل قول از آقای قراگوزلو و بررسی مختصِر نکات کليدی این نقل قول
رغم تأکيد وی  علی کارگر، هژمونی این طبقه و سوسياليسم ـ گوزلو از طبقه که دریافت آقای قره

لحاظ متدولوژیْک  به) گردد  یاد شده برمیی سه مقاله که به جایی تا آن(ـ بازهم  »متدولوژی علمی«بر
ی منطقی این بحث و  که ادامه طبيعی است. زمانی است ـ امام در واقع گونه و ـ ماورائی، سوشيانس

آورد، که  ها را پيش می بورژوایی و مارکسيسم دروغين آن های خرده ی نقد چپ بررسْی مسئله
گذاری نقل  که شماره توضيح است الزم به. شتتر آن اشاراتی خواهم دا بعضی از سيماهای عام به
  .های زیر از من است قول
خوش نحو روشنی دست بندهای سياسی اقتصادی ایران را به، صف١٣٨٨ خرداد ٢٢انتخابات «ـ ١

شهروندان مستاصل،  شد بهشکل مرموزی تالش می یی که به جامعه. ای کرده استتغييرات ویژه
از خودبيگانه بست رسيده و  بن جزیه و تحميل شود، اینک از الک فردیتِِ بهمنفرد، تمام شده و اتميزه؛ ت

ی اتحاد عمل در شيوه ی انتخابات و بهی مشکوک و غيرمنتظرهنتيجه بيرون آمده و از طریق اعتراض به
یی پویا،  جامعه.خواه وارد ميدان جدیدی شده استی یک جنبش اجتماعی مدنی و ترقیعرصه
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های ارتباطی نهمين سال یاد غروب رغم تمام محدودیتگر؛ علیت شهروندان دخالتسياسی با عضوی
سازی مطالبات خود تبدیل کرده فرصتی مناسب برای عينی را نيز به) احمد شاملو(ی ما شاعر دردانه

، اما در حرکتی خود خاطر نياورد  را به١٣٣١ تير ٣٠یی که ممکن است احمد قوام جامعه. است
یی که رهبران تصادفِی جامعه. آیدی خود به ميدان میی پيشبرد مطالبات معوقه بر پایهخودی و به

اعتراف صریح ميرحسين موسوی ایشان را  سر گذاشته و بهالبی با قدرت را پشت چشم دوخته به
  .»طور بالفعل جامعه شود رود بهیی که می، جامعهی خود کشيده استدنبال و دنباله به

سرنوشت اصالحات «ی  آميز آقای قراگوزلو در دهم مرداد از خيزش اخيز در مقاله ایشارزیابی ست
  :ی باال از آن نقل شده، حاوی این نکات است که قطعه» سياسی ـ اقتصادی

است؛ بنابراین، » خواه ترقی... ی یک جنبش اجتماعیاتحاد عمل در عرصه«خيزش سبزها ) الف
ی طبقات  شود و جنبش همه محدود نمی) بورژوازی شهری ر یا خردهکارگ مثًال طبقه(ی معينی  طبقه به
  .ـ است فراطبقاتی: یعنیـ 

شکل گرفته و همانند » ی انتخاباتی مشکوک و غيرمنتظره نتيجه اعتراض به«این خيزش در ) ب
ير  ت٣٠«عليه مصدق، باِر انقالبی دارد و همانند رویداد » احمد قوام«کودتای شاه و  مبارزه بر عليه

  !رسد ی سياسی مطلوب می نتيجه خيلی زود به»  ١٣٣١
ست؛ و »احمد شاملو«بزرگداشت  های حاضر در این خيزش،   آدم »ی مطالبات معوقه«یکی از ) پ

  !ای از شعور اجتماعی این خيزش است نمونه» شاعر دردرانه«بزرگداشت این 
بيرون ] ی خویش[ده و از خودبيگانهبست رسي بن از الک فردیِت به«در جریان این خيزْش جامعه ) ت
» الِک«یک  ـ به ساختاری در ساخت و هم  از یک سيستم ـازخودبيگانگیکه  پس، ضمن این. است» آمده

، »بست رسيده بن به« با رفِع خودبيگانگِی ـ  ـنيزی فردیت تقليل داده شده است؛ وقایع اخير پوشاننده
  !شته استهمراه دا بخِش خودآگاهی را به ارمغان رهایی

ها  موسوی ی عریض و طویل امثال خودی است و تحت رهبری شبکه این خيزش نه تنها خودبه) ج
این اعتراف واداشته که  که طفلکی موسوی را به نيست، بلکه چنان نيرومند و احتماًال رادیکال است

  !آن تبدیل شده است» ی دنباله« به
و » اهللا اکبر«، »اهللا و فتحًا قریب نصرمن«ر روز قدس؛ د» نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران« شعار ـ

عنوان  بهـ » یا حسين، ميرحسين«ها که با برگرداِن  هنگام بازگشایی دانشگاه به» مرگ بردیکتاتور«
گِر گذِر زمان   موسوی، پاسِخ روشن١٣ی  ـ همراه بود؛ و سرانجام بيانيه شماره سمبل دموکراسی

گردند تا َبَدِل  می» ١٣٣١ تيِر ٣٠«دنبال  ی جادو به م است که در این النهگوزلو و امثاله آقای قره به
ی کافی مذبذب،  اندازه  جابزنند که به)مصدق: یعنی (جای اصِل مفرغی را به) موسوی: یعنی(ُسربی 

  .کارگر و ضدکمونيست بود ضد
پایان رسيده  ی بهشهادت تمام قرائن موجود دوران جنبش اصالحات سياسی از نوع دو خرداد به«ـ ٢

رفت و پيروزی چنين شرط پيش. خواهانه داده استجنبش اجتماعی مدنی ترقی و جای خود را به
ممکن است زنان، معلمان، پرستاران، . ی کارگر استجنبشی بدون تردید؛ دست برتر یافتن طبقه

ی و فروش نيروی اعتبار مباحثی همچون کارمزد گان و طيف وسيع کارمندان بهدانشجویان، نویسنده
تلقی شوند، اما حتا " کارگر"ترین سهم در مالکيت ابزارتوليد؛ ایجاد ارزش اضافه و غيره کار، فقدان کم

یی نيز از ضرورت هژمونی مستقيم جنبش کارگری در متن یک جنبش اجتماعی  چنين نظریه کرنش به
  .»کاهدشرط پيروزی نمیعنوان پيش فراگير سوسياليستی به

گوزلو  نقل شده، آقای قره» سرنوشت اصالحات سياسی ـ اقتصادی«ی  اراگراف که از مقالهدر این پ
َبری  که از کارگران دل پردازد تا در حالی ی ضمنی می سه نکته ـ به ی خویش  ِ ویژه رادیکاليسمدر اوج ـ 

  .کند ب تبعيت از بورژوازی ترغي شان به ی وجوی ترین رابطه ای ها را در حذف ریشه کند، آن می
های انتخاباتی، بلکه  نه در سيستم» اصالحات سياسی«بعد سرنوشت   خرداد به٢٢از ) الف

) مثًال در خيابان و کارخانه(» خواهانهجنبش اجتماعی مدنی ترقی «در » شهادت تمام قرائن موجود به«
  ؟!شود تعيين می

رممکن است و غي» ی کارگردست برتر یافتن طبقه«بدون » جنبش اصالحات سياسی«) ب
هژمونی مستقيم جنبش کارگری در متن یک جنبش اجتماعی «این جنبش » شرط پيروزی پيش«

  !است» فراگير سوسياليستی
است که آقای » بگيران مزد و حقوق«ی  گرانه ی فراطبقاتی و انحالل کارگر همان ملغمه طبقه) پ

االسالم  مدیریت حجت اقتصادی بهـ  اسیچراکه او در اطالعات سي. کند قراگوزلو را نيز کارگر محسوب می
  !نویسد هم مقاله میدعایی 
جنبش اصالحات «گوزلو صراحتًا حرفی در مورد ماهيت طبقاتی و تاریخی  جاکه آقای قره  از آنـ

هرصورت بورژوایی  که به(ی جامعه  بداهِت عمومی و اصالح نشده زند؛ پس، مسئله به نمی» سياسی
هژمونی مستقيم جنبش کارگری در متن یک جنبش «ترتيب،  ینبد. شود واگذاشته می) است

شکستن ماشين دولتی،  نه در پِی انقالب سوسياليستی و درهم» اجتماعی فراگير سوسياليستی
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الحق که شرط پيروزی چنين جنبشی، . بورژوایی است» جنبش اصالحات سياسِی«دنباِل  که به
شان تنها  گرانه که در فعليت سياسی و اصالح  استبگيران مزد و حقوقی  ملغمه» دست برتر یافتِن«

 آقای ایرج آذرین ِشاهکارگونه احتجاجات یادآور  این. زیان کارگران اصالح کنند توانند جامعه را به  می
رسد که  نظر می چنين به. کارگر را پشت این یا آن جناح بورژوازی بيندازد وزن طبقهخواهد  که می است

ایران تشریف  متر در مواضع و اصول ابدی خود چرخش ایجاد کنند و به ا یک ميلیاگر آقای آذرین و شرک
  .بيند  گوزلو می طور خواهند دید که آقای قره ببرند، دنيا را همان

از سوی دیگر ظهور رادیکاليسم در شعارهای جنبش اجتماعی اعتراضی مردم و عبور از سقف «ـ ٣
نگاری؛ دعوت ، نامهگریالبی ناح را بار دیگر بهمطالبات جنبش اصالحات سياسی؛ سران این ج

زمانی نه چندان دور از این تاکتيک . و سکوت و انفعال کشيده است! نشينی، تشکيل جبهه؟ خانه به
شد اما در چنين شرایطی ساتياگرایيسم هندی برای هميشه نام برده می" آرامش فعال"عنوان  به

  !؟»مرده است
ـ  یکی درست و دوتا غلط حکم ـ گوزلو سه  ی قبلی است، آقای قره  مقالهدراین نقل قول که از همان

ای از نظریه سياسی خودرا که جانبداری قاطع از خيزش سبزهاست، تدوین  آميزد تا گوشه هم می را به
  .کند

این  آلوِد تقلب در انتخابات بيرون پرید، به  خرداد از بطری وهم٢٢دیو این جنگ قدرت که در ) الف
  .گردد بطری باز نمی  ها و تا تعيين تکليف نهایی به یسادگ
ایم که  ای مواجه شده ی ریاست جمهوری با پدیده در جریان وقایع پس از انتخابات دهمين دوره) ب
  !از آن نام برد» رادیکاليسم در شعارهای جنبش اجتماعی اعتراضی مردم«توان تحت عنوان  می

ادیکاليسم در شعارهای جنبش اجتماعی اعتراضی مردم ظهور ر«عامل اصلی این جنگ قدرت، ) پ
یک دستگاه دولتی  بنابراین، فشار مردم به. است» و عبور از سقف مطالبات جنبش اصالحات سياسی

  !های آن دولت را تشدید کند بندی تواند اختالف جناح می
یا این زمينه را (اعث شد تظاهرات خيابانی انجاميد، ب که به ی انتخابات، نتایج آن و وقایعی پروسه) ت

تواند چنان  گيری می بنابراین، این جهت. گيری رادیکال پيدا کند های مردم جهت که شعار) فراهم کرد
  .برساند] ؟[!سرانجام خویش را به» جنبش اصالحات سياسِی«ادامه پيدا کند تا 

ـ  ها کمانی  و رنگينها سبزها، سياه ی جمهوری اسالمی ـ های شاکله بندی که جنگ بين بلوک  اینـ
ی  پردازم، تا اندازه آن می که بعدًا به تا تعيين تکليف نهایی پيش خواهد رفت، منهای بررسی دالیل آن

ظهور رادیکاليسم در شعارهای جنبش « اما انتصاب تشدید این جنگ به. زیادی درست است
ی این  اگر جوهره. ط استی مشاهدات عينی غل واسطه ی متدولوژیک و هم به ، هم از جنبه»اجتماعی

گردد که از نظر داخلی و   و شکِل مناسباتی برمی نحوه جنِگ قدرْت بورژوایی است و موضوعيت آن به
کند؛  تر تضمين می بهتر و بيش) ها یا یکی از آن(المللی سودبرِی سرمایه را برای هریک از طرفين  بين

بایست کاهش شدت این   ، می»اض مردمظهور رادیکاليسم در شعارهای جنبش اجتماعی اعتر«پس، 
» ظهور رادیکاليسم در شعارهای جنبش اجتماعی اعتراض مردم«چراکه . داشته باشد جنگ را درپی

شکل  گيرد تا به ی سرمایه را هدف می تر جوهره ناخواه بيشـ  اش خواه گرایانه ی ریشه همان خاصه  بنا به
ظهور رادیکاليسم در شعارهای جنبش اجتماعی اعتراض «بنابراین، یا . ی َعَرضی آن بپردازد و جنبه
، امری غيرواقعی است؛ ویا جنِگ قدرت که قبل از انتخابات پنهان بود، آشکار و تشدید نشده »مردم
شدت است،  ـ وجود دارد و روبه هرصورت و دليلی به که جنگ قدرت ـ این در نتيجه، با توجه به. است
ظهور رادیکاليسم در شعارهای جنبش اجتماعی اعتراض «ی جز بایست علت آن را در امر دیگر می
ظهور رادیکاليسم در «دهد،  طور که مشاهدات عينی هم نشان می هرروی، همان به. پيدا کرد» مردم

  .یک برآورد ذهنی و غيرواقعی است» شعارهای جنبش اجتماعی اعتراض مردم
چه در مناصب حاکميت و  سی ایران ـی سياطلبان برای استمرار حضور خود در صحنهاصالح«ـ ٤

در واقع ناف حيات جنبش اصالحات . حضور پرفشار مردم دارند ـ نياز به ی عمومیقدرت و چه در عرصه
طلبان اصالح. طرز عجيبی با جوشش جنبش اجتماعی و اعتراضی مردم پيوند خورده است سياسی به

ی سياسی اقتصادی ایران حذف دی از صحنهزو بدون تحت فشار گذاشتن جناح حاکم با اهرم مردم؛ به
نقشی تشریفاتی و  گان رهبری بهشان در نهادهایی مانند مجمع تشخيص و خبرهو نقش. خواهند شد

  ].»سرنوشت اصالحات سياسی ـ اقتصادی«[»یی تنزل خواهد کردحاشيه
گرایش  باالیی از با ظرفيت بسيارـ طور غيرمستقيم یک تصویر آرمانی  جا به آقای قراگوزلو در این

این مسئله را با دقت . کند و مشخصًا شخص ميرحسين موسوی ترسيم می» طلبان اصالح«از  ـ انقالبی
  :تری نگاه کنيم بيش

طرز عجيبی با جوشش جنبش اجتماعی  ناف حيات جنبش اصالحات سياسی به«طرف  از یک) الف
ادیکاليسم در شعارهای جنبش ظهور ر«؛ و از طرف دیگر »و اعتراضی مردم پيوند خورده است

فراتر از » جنبش اصالحات سياسی«پس، . چون و چراست یک امِر واقع و بی» اجتماعی اعتراض مردم
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بندِی قدرت در هيراشی جمهوری اسالمی باشد،  ی حضور یا عدم حضور یک بلوک که مسئله این
  .این جنبش است» رهایظهور رادیکاليسم در شعا«و » جنبش اجتماعی و اعتراضی مردم«ی  مسئله
جنبش اصالحات » «دنباِل به«کند که  می» اعتراف«آقای ميرحسين موسوی صراحتًا ) ب

ظهور رادیکاليسم در شعارهای جنبش اجتماعی اعتراض «که  کشيده شده است» ]ای [سياسی
 آن خواهی و ظرفيت انقالبی به پس، آقای موسوی از نظر ترقی. های آن است یکی از شاخص» مردم
آن  به» اعتراف«تواند دنبال چنين جنبشی راه بيفتد و از  ای از تحول و تکامل رسيده است که می نقطه

  ؟!هم باکی نداشته باشد
چاکان موسوی چنين  ی دوم خردادی و نيز سينه یک از سرسپردگان دوآتشه که هيچ  حقيقتًا ـ

شاید هم . اند حمایت برنخاسته حسين بهطلبان دولتی و جناب مير سازانه و واالتبارانه از اصالح حماسه
متدولوژی «ی استفاده از  تلميح و کرشمه سخن گفتن و مفاهيم القایْی قالب کردن نتيجه چنين به این

  !از طرف آقای قراگولوست؟» علمی
اکبر و رنگ سبز؛ شعار اهللا(دليل چند نشانه، نماد و شعار مذهبی  ؛ صرفًا به...چپ سکتاریست«ـ ٥

ی خود را از گرایانه جوید و نگاه تقليلاز جنبش اجتماعی جاری تبری می) نگر نمازجمعهتکيه بر س
کشد و مردم معترض را  تر میبورژوازی نيز پایينهای گوناگون و متنوع خردهسطح مطالبات طيف

داری جهانی معرفی های سرمایهوزیر دوران جنگ و تحت تاثير رسانه ی نخستخوردهمشتی آدم فریب
 .»کندیم

ام،  آورده» هاجنبش اجتماعی جاری و فقر تحليل«ی  آقای قراگوزلو در این نقل قول که از مقاله
نه الزامًا [ی خيزشی  ی یک کنش طبقاتی یا مجموعه مثابه که خيزش سبزها را به ی کسانی همه
حرکت از : یعنی[ی سکتاریسم  تيغ واژه ارتجاعی ارزیابی کردند، به]  در آن را کنندگان ی شرکت همه

کارگری و ایجاد تفرقه در این جنبش از زاویه منافع ُپرنوسان  بورژوازی در درون جنبش منافع خردهزاویه 
این خيزش، سکتاریسم خود را  سپارد تا در بيان اميد خویش به می] بورژوازی خرده» طيف وسيع اقشار«

گردد که توسط  ای برمی  بيانيه٣جاکه به  ویژه تاآن که من اطالع دارم و به جا هرروی، تا آن به. نيز بپوشاند
مشتی آدم «وجه سخنی از  هيچ جا و به امضا شد، درهيچ) و از جمله من(ها  جمعی از کمونيست

  .گوزلوست سکتاریست خوِد آقای قرهی ذهن  در ميان نبوده است؛ و این عبارت ساخته» یخوردهفریب
عبارات  ، حتی با تکيه به)پردازم آن می در ادامه بهکه (منهای بررسی خميرمایه خيزش سبزها 

خواهی  ی متصوری از باِر ترقی توان نشان داد که این خيزش فاقد هرگونه گوزلو هم می خوِد آقای قره
  : کند که آقای قراگوزلو ادعا می. است

کنار صورت فردی در  بهکه  بلقالب طبقهدر متن جنبش اجتماعی کنونی، کارگران نه در «) الف
  . »اند خيابان آمده  به)بورژوازی خرده(طيف وسيع اقشار متوسط 

» چند نشانه، نماد و شعار مذهبی... صرفًا«در این خيزش » ...اکبر ورنگ سبز؛ شعار اهللا«) ب
ی  که شاعر دردانه پوشی از این انقالب تبدیل شده است؛ و با چشم» سنگر«به» نماز جمعه«است؛ 

، یکی از مطالبات ی موسيقی سنتی با آن مخالف بود فرافکنانهـ  ليل باِر عرفانید به» احمد شاملو«ما 
ها و  ها و گفته ی این خيزْش بزرگداشت همين شاملوست که هيچ رِدپایی از مذهب در نوشته معوقه
  .شود هایش پيدا نمی کتاب

يک است؛ چراکه این اعتراف خوِد او ارتباطی ارگان ارتباط ميرحسين موسوی با این خيزش بنا به) پ
های حيات  ترین دوره  سال مسؤليت یکی از سياه٨ای هم نيست و  که آدم زیاد ساده(خيزْش او را 

  .تبدیل کرده است» ی خوددنبال و دنباله به«) عهده داشته است جمهوری اسالمی را به
شکل  شوند تا بهکه کارگران همانند مذاب در آن ریخته  قالبی نيست» طبقه«که  نظر از این صرفـ 

کارگر،  کارگران در مقایسه با کليت طبقه: گر دربيایند؛ خيزش یا جنبشی را تصور کنيم که خواه ریخته دل
؛ حضور ]»صورت فردی که به کارگران نه در قالب طبقه بل«[کنند در کميت محدودی در آن شرکت می

عهده  بورژواها نقش چندانی به خرده» در کنار«بورژوازی در این خيزش وسيع است و کارگران  خرده
؛ در مقابله با یک حکومت ]»)بورژوازی خرده (طيف وسيع اقشار متوسطدر کنار  ...کارگران«[ندارند

است؛ نماد سبز خاندان پيامبر اسالم را که » اهللا اکبر«ش  ترین شعار ای فقاهتی، تودهـ   والیی ـ  اسالمی
بل خویش انتخاب کرده است؛ و سرانجام با موسوی عنوان سم گردن موسوی انداخت، به خاتمی به

ی تحت رهبری مستقيم و  تری با شبکه ارتباطی ارگانيک دارد که او نيز ازطرف دیگر ارتباط ارگانيک
، بورژوایی آیا از این ترکيب نامأنوس و نابهنجاِر خرده. کروبی داردـ  خاتمیـ  غيرمستقيم رفسنجانی

که اندکی  این سؤال از سوی هرکارگری شود؟ پاسِخ به خواهی زاده می ، ترقی اسالمی  و ایدئولوژیک  
منافع طبقاتی خویش و مارکسيسم آشنایی داشته باشد، منفی است؛ و آقای قراگوزلو که آسمان  به

خواه و  اش را ترقی بافد تا این خيزش ارتجاعی و شعارها و نمادها و رهبرِی مذهبی ریسمان می را به
  :زی کند، هنوز نظر سخن مارکس و خبر فاجعه را نشنيده استآمي انقالبی زنگ

اش را همانا  رهاند، تا بيندیشد، تا عمل کند، تا واقعيت فریب می] بند[نقد مذهب، انسان را از «
رو، برگرد خورشيد راستين  خود آمده و خرد بازیافته برنشاند؛ تا برگرد خویش، و از آن چون انسانی به
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] ای یا پندارگونه[گردد، مذهب تنها خورشيد دورغين  که انسان برمحور خویش نمیمادام . خویش بگردد
  ].ی حق ـ مقدمه مارکس، نقد فلسفه. [»گردد است که برِگرد انسان می

سوی  پيش به«بار دیگر بيانيه  که یک آقای قراگوزلو و امثالهم این است هرروی، توصيه من به به
را بخواند تا بيهوده ورچسب » شترک چپ برای جنگ طبقاتیتقابل هژمونيک، طرح یک استراتژی م

ی خوردهمردم معترض را مشتی آدم فریب«اند،  که این خيزش را ارتجاعی دانسته نچسباند که کسانی
  .دانند می» ...وزیر دوران جنگ نخست

ه این سو، این اولين بار است ک از زمان جنبش مشروطه به«: بحث محوری این بيانيه چنين است
گيری  ای از تصميم شود و جامعه وارد دوره هایی عظيم می خوش جنبش حيات سياسی ایران دست

نه در دوران انقالب مشروطه و نه در . گونه حضور قابل لمسی ندارد شود و چپ در آن هيچ تاریخی می
وده  چپ چنين مهجور و برکنار از تحوالت نب٥٧دوران ملی شدن صنعت نفت و نه در دوران انقالب 

در مقابل دو . زیان چپ نبوده است اندازه امروز به ها به یک از این دوره موقعيت جهانی نيز در هيچ.  است
اند،  ماشين عظيمی که امروز در جنگ برای تعيين سرنوشت جامعه ایران در مقابل هم قرار گرفته

ترین  ها توان تحمل کوچکاین ابزار. های کوکی کودکان نيستند بازی ابزارهای چپ چيزی بيش از اسباب
های صلب و پر قدرت ایدئولوژیک و نظامی را ندارند و در اولين برخورد جز  برخوردی با آن ماشين

ای طوالنی از تاریخ این  رود که برای دوره چپ جامعه ایران می. ریزهایی از آن باقی نخواهد ماند خرده
از  ین تحول اندیشيده نشود، چپ ایران ـسرعت تدبيری برای مقابله با ا اگر به. جامعه حذف شود

ـ زیر بار این تحوالت له  گلوباليزاسيون کمونيسم تا سوسياليسم، از فمينيسم رادیکال تا چپ آنتی
کند، هنوز خبر واقعه  ها را پيشروی انقالب قلمداد می های پشت بام »اهللا اکبر«کسی که  . خواهد شد

  .»را نشنيده است
*****  

  
که گاهًا در وصف برگشت عمومی از مذهب و گرایش سکوالِر  هایی ارپردازیبرخالف بعضی شع

شان را از انکار  که هویت هایی رغم برخی جمع شود و علی ی ایران در خارج از کشور مکتوب می جامعه
است که ] ای یا پندارگونه[خورشيد دورغين «مذهب که  جایی گيرند؛ تا آن ِ خویش وام می مذهِب پيشين

خود آمده و خرد  اش را چون انسانی به تا او نيندیشد، عمل نکند، واقعيت» گردد انسان میبرِگرد 
ی امروز ایران از صدر تا ذیل، از  ؛ جامعهچون خورشيد راستين برگرد خویش نگردد بازیافته برننشاند و هم

پندار و خداباور  يتمذهبی، ماورائ» اپوزیسيوْن«فقير تا غنی، از دولتی تا غيردولتی و از پوزیسيون تا 
شرایط  پنداری و خداباوری بنا به ویژه مناسبات این ماورائيت گرچه شکل بروز، مناسک و آداب و به. است

 که  ی باورها و دستگاه مفاهيمی فرهنگْی متفاوت است؛ اما جوهره سياسی و     گوناگون طبقاتی،
شود، نه تنها  تبيين و توضيح می) شا کرانگی چه در نسبت و چه در بی(وساطت آن، جهان هستی  به

گرایی و باور  گرانه است، بلکه در اشکال گوناگونی از مهدویت و خداباور و توجيهگرا  ماورائيت
  .نمایاند ی غایی نيز خود می دهنده نجات به

ی  دهنده ی وضعيت موجود در ظهور نجات گرانه انتظاِر ظاهرًا فعال اما توجيه گرایی ـ گرچه مهدویت
یک  به] ٣[باورهای زرتشت با عنوان سوشيانس گردد و در  اعماق تاریخ و فرهنگ ایران برمی ـ به یغای

های تاریخی و  که این ریشه ترین عاملی گردید؛ اما عمده تفسيری خودبسنده تبدیل ـ  سيستم توجيهی
حيات و ) مام زمانو از جمله در قالب مهدی موعود و ا(های گوناگون  امروز و در قالب فرهنگی را تا به

ی ميراْث در ذات مستبد  منزله که به ی ایرانی است تداوم بخشيده، بازتوليد مناسبات استبداد ویژه
ی صاحبان  ترین تشکل طبقه ی عالی مثابه به(دار و دولت جمهوری اسالمی  ی سرمایه سرمایه، طبقه

  .ادغام شده است) سرمایه
بر عموميت ذات مستبد خویش، یک  که عالوه  ای ی صاحب سرمایه داری و طبقه نظام سرمایه
 و  تفسيری ، ی توجيهی همراه یک سيستم پيچيده ِ عميق و گسترده را به فرهنگیـ  استبداد تاریخی

زمانی و ساختار  ی تاریخی، تبييِن امام دارانه، پيشينه ی سرمایه خاصه ميراث دارد؛ بنا به مذهبی به 
جانبه و انتقال  رساند، بدون هژمونی همه عرش اعال می را بهاش که شدت استثمار  گونه والیت
ی ابعاد جامعه توان پایداری و بقا را از دست  همه ارزشی و باورهای خویش به ی  ی وارونه جوهره
ی کارگری که  ویژه در مقابل طبقه انگيزاند و به هایی که در مقابل خود برمی دهد؛ و در مقابل چالش می
بقای . پاشد نوزدهمی عقب رانده شده است، اگر سرنگون نشود، الزامًا ازهم فرومییک زندگی قرن  به
اش توسط   و مرگ ی ناقوس سرنگونی صدا درآمدن هزارباره رغم به ی جمهوری اسالمی، علی  ساله٣٠
اش،  گرِی ددمنشانه جز سرکوب های خارجی، به  و حتی بعضی از دولتاپوزیسيونهای مختلف  گروه

  .ی ابعاد جامعه نيز دارد رگی عميق و عمومی هژمونيک آن در همهنشان از چي
دنبال آداب و مناسک مذهبی برآیيم،  اگر در جستجوی این چيرگی عمومی و عميِق هژمونيک به

ای  پس، با گذر از آداب و مناسک، باید در جستجوی جوهره. ایم بيراهه رفته جستجو را از همان آغاز به
این تصویِر . دهد باخته از انسان می  انسان، تصویری واژگونه، ماورایی و ارادهباشيم که ضمن گفتگو از
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که در بيرون و در مناسک عبادت و نيایش تبلور داشته باشد، در درون و در  جای این واژگونه و ماورایی به
 گوناگون های ی تبادل بين افراد و گروه  و اساس شيوه ها و رویدادها جاری است رابطه ی نگرش به شيوه

  .بخشد دهد و ساختار می را سازمان میجامعه 
اغلب  نظر من در  های واقعی که به جهان هستی و رابطه گرا به در تبيين و توضيح نگاه ماورائيت

تأکيد   الحال موجود اجتماعی و در اشکال گوناگوْن چيرگی دارد، الزم به های فی بندی اتفاق گروه قریب به
مانند (شکل یا عنوان باورها و عقاید   طرح این مسئله نه تنها بررسِی مؤکد است که منظور از
ها یا موضوعات  مقوله وجه پای  هيچ نيست، بلکه به) دین، مارکسيست و غيره مسلمان، مسيحی، بی

ی  مسئله. نيز در ميان نيست) گی و موضوعيت خویش قرار دارند  که در محاق مقوله جا البته تا آن(
تر  عبارت دقيق ی کاربردی یا به جنبه) گرایی شيوع عمومی ماورائيت: یعنی(این بحث اساسی در طرح 
های  ترین وجه ممکن در نتایج و اثرگذاری روشن که به ی عملی این باورها و عقاید است محتوا و جوهره

. همين روال عاِم عملی را در مورد مذهب هم باید ملحوظ نظر داشت. نماید  خودمی اش اجتماعی
دهد که  های خویْش مذهبی است، چنين معنی نمی بندی ی ابعاد و گروه ی ایران در همه که جامعه ینا

طور جدی از آداب و مناسک یک مذهب رسمی یا  روند یا به نماز جماعت می ـ به مثًال ها ـ ی آدم همه
گذاری اجتماعِی ی عملی و اثر ـ جنبه نيزـ  ی اساسی در این مورد  مسئله. کنند روی می غيررسمی پی
جاکه  حتی آن ی خالقيتی باژگونه ـ مثابه که به های واقعی است جهان هستی و رابطه نگاه مذهبی به

ی   خيزش سبزها نمونه.کند ـ بازهم تثبيت وضعيت خاصی را توجيه و تفسير می تبارز عصيانی هم دارد
  .هدف گرفته استداری را آگاهانه  که تثبيت نظام سرمایه بارزی از این عصيانی است

افکنی و ماورائيت است، که  در برون) ی طبقاتی جامعه: یعنی(ی جهان  مذهْب تصویِر باژگونه«
ی اساسی قدرت  عنوان پاره به  بر استثمار انسان از انسان را ـ دستگاه تفسير و توجيه مناسبات مبتنی

انگيز و  آرامشی نخوت يد را بهکند؛ و صاحبان وسائل تول ـ برمولدین تحميل می اجتماعی طبقات حاکم
که در تناقض با حقيقت  های واقعی است فراموشِی رنج» عطِر«مذهب . کشاند گرانه می سرکوب

خبر از حقيقت نوعی خود  تر از روز پيش در مقابل مولدیِن استثماره شده و بی انسان، هرروز دردناک
ی  ست که با دریافت فعليِت خودآگاهانها» هستِی ِخَرد«] در نوعيت خود[اگر انسان . گيرد قرار می

ای  گونه را به» هستی«و » ِخَرد«پس، مذهب دیالکتيک . یاید ارتقا می» ِخَرد هستی«نوعيت خویش، به
ی  گشته های منگ و گم»سر«آورد و با قراردادن جهاِن رنج و استثمار برروی  تصویر درمی معکوس به

شان را  کشاند تا حقيقت انسانی بعرنج و جادویی خود می» ی خانه فراموش« ها به های مولد، آن توده
  .»شان را جاودان سازد سرقت برده و خودبيگانگی به

جهانِی موجود   و غيراینخالقيت باژگونهدر شرایط کنونی، مذهب «که  حقيقت این است
تی که ناگزیر طبقا(نظمی دیگر  اش از نظمی طبقاتی به که هرتالش و کوشش ای است ازخودبيگانه

که خوْد خویشتن را   استانسانی نيمهمذهب تصویر آرمانی و خالق . راه سپرده است) بوده
توضيحی منفی و  قطعِی خودبيگانگی را به» حِل«یابی به کشاند تا عدم دست می» انحالل«به

که از فعليت ذهن دردناک آدمی در تحقق ذات  مذهب آفرینشی وارونه است. انکارگرایانه بکشاند
اما انگارد؛  رفت از وضعيت موجود و طبقاتی را غيرممکن نمی برون] گرچه[گيرد و   نشأت میاش نوعی
. سپارد وامی) که در واقع زمانی المکان است(های دور  آسمان و زمان ـ به بست حاضر در بن آن را ـ

 عدل و داد است و روزگاری کليت جهان را در» واقع«که در ماوراِء این جهان طبقاتی و پررنج » زمانی«
ی  گشته آفرین انسان گم رو، مذهب تریاک رخوت  ازاین!الهِی خویش متحقق و متحول خواهد کرد

در فرار از [خيزد تا  ستيز برمی که در انتظار و تدافع، با خویشتن نوعی خود به ی طبقاتی است جامعه
  ]!٤[»زسازی کندمناسبات را با] جهان و[بازهم همين ] درد برخاسته از موجودیت کنونی جهان

  
ی خویش،  کارانه چنين جنایت دارانه و هم  سال حيات سرمایه٣٠دولت جمهوری اسالمی طی 

ضمن عدول از بعضی (زمان را  ی اجرایی این دولت، امام عنوان دهمين رئيس قوه نژاد به ویژه احمدی  به
ها و  ی کنش تبيين همهدر مرکز ) زنی های شریعت و مقابله با بعضی از مناسک شيعی مثل قمه جنبه

طور  این دستگاه بورژوایی و به. المللی و داخلی قرار داده است ی بين های خویش در عرصه واکنش
ی  ای که در عرصه ها و بازِی بسيار پيچيده ترین تکنولوژی ای مستبد، ضمن استفاده از پيچيده ویژه
ای  کارانه ی بسيار بعرنج و جنایت هشيو طلبی و مبارزات کارگری را به المللی داشته است، حق بين

  .انحراف کشانده و سرکوب کرده است به) ی امام زمانی شيوه به: یعنی(
ی خودرا از اسالم و امام زمان   تعبير ویژه نيز  این رژیم  و سبز فعال،اکنون موجود هم» اپوزیسيوِن«
 سال ٢٤بری را، از که مشروعيت رسمی و سياسی خود در ره ضمن این» اپوزیسيون«این . دارد

گيرد؛ حقيقت  می) ی موسوی و رفسنجانی و خاتمی   ساله٨ی   دوره٣: یعنی(حاکميت همين رژیم 
رغم بعضی  که علی هایی است ی نسبتًا کثير انسان اش را نيز وامدار توده  و خيزشی اجتماعی
های  ی خود و فرارفتجای طرح مطالبات واقع  سنگين، به های پرداری های قهرمانانه و تاوان جسارت

» اهللا و فتحًا قریب نصر من«شعار  بام به طور روزافزونی در دانشگاه و خيابان و پشت حقيقتًا رادیکال، به
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. نداشته باشد» یاحسين، ميرحسين«تعبير دیگری جز » مرگ بردیکتاتور«آورند تا  روی می» اکبر اهللا«یا 
ی  رافکنانه از هستی و زندگی، حذف مناسک نماز و روزهزمانی و ف ی قابل توجه در این تعبير امام نکته

که حقيقتًا آفرینشی وارونه  اسالمی استـ  اصطالح مدرن و در واقع هاليودی های به سنتی و ابداع آرایه
  . دهد دارانه نشان می ی همين روابط و مناسبات سرمایه را در تأیيد دوفاکتوی جوهره

ی خودبيگانگِی  منزله و به» دیگر«فردایی  ی فرافکنِی حال به بهمثا  بهزمان امامکه  حقيقت این است
اعم از (ی ایرانی  های جامعه بندی اتفاق گروه ـ در اغلب قریب به همانند یک شبح خزنده و نافذ گرا ـ آرمان
در ـ  اش رغم شکِل گاهًا عصيانی علی گر انسانی را ـ ی دخالت رخنه کرده و اراده)  مرزی مرزی و برون درون

اجتماعی استحاله ـ   معيار ارزش سياسی  بهی وضعيت موجود دارانه ی سرمایه جوهرهتوجيه و تفسير 
داری جمهوری اسالمی را  ی حاکميت نظام سرمایه های َعَرضِی فاجعه داده تا تغيير در شکل و جنبه

ارگران و دور گردن ک تر از روز پيش به آرمانی جلوه دهد و طوق بندگی سرمایه را هرروز سفت
چنين  نژاد بر دیگر رقبا و هم  احمدی اصطالح پيروزی  براساس این تعریف، راز به. کشان بفشارد زحمت

 ی خواهانه عدالت را باید در همين شعار اپوزیسيونهای  کماِن گروه اتفاق طيف رنگين برتری او برقریب به
جوهری با معارضين سبز و سانِی  زمانی او دید که ضمن هم گرا و امام  آشکارا ماورائيت

هْا در قالب سهام عدالت و غيره این اميد کاذب و  پردازی ای صدقه ی پاره واسطه اش، به کمانی رنگين
اش  زمان فریبنده را در دل و جان داغ لعنت خوردگان جامعه ایجاد کرده که شاید از طریق او و امام

باور نبودند،   زمانی و ماورائيت وردگان، اماملعنت خ اگر این داغ. تری دست یابند لقمه نان بيش به
جای  خوردند و به نژاد را نمی منشی احمدی شان، هرگز فریب دجال گونگِی طبقاتی ی هم واسطه به

خاستند که نشانی از   برمییکارهای راه سکوت یا تمکين در مقابل او، در کليت ميليونی خویش به
گرایی  رغم ماورائيت که سبزها علی ین درحالی استا. شان را برپيشانی داشت ی طبقاتی جوهره
در بدنه و التجای روزافزون رهبری » قریب اهللا و فتحًا نصر من«یا » اکبر اهللا«که با شعار (شان  جانبه همه

حتی از یک کرنش خشک  و حالی هم در مقابل این داغ لعنت ) شود  نمایان می »حوزه«از روحانيون 
  . خودداری کردندباور  خوردگاِن ماورائيت

نماید و در مقایسه با  اش بيش از حد کهنه و نکبت می نژاد در ظاهِر بدقيافه گرچه پرچم احمدی
که از مارکس، لنين و دیگر اندیشمندان » رادیکال«و » چپ«تفسيرِی اپوزیسيوِن ـ  های توجيهی دستگاه

دهد؛ و گرچه  د را نشان نمیرسد و ُبرایی خو نظر می دارند، مشمئزکننده به انقالبی الگو برمی
های دولتی  که دستگاه اش از این برتری برخودار است اکنون در مقابل رقبای حکومتی نژاد هم  احمدی

ویژه در بستر  چه به ی قدرت خویش دارد؛ اما آن اقتصاد، سياست و سرکوب مستقيم را هم در قبضه
بخشد تا ضمن قلع و قمع  نژاد نيرو می مدیاح  کارگر به پراکندگی و ناتوانی سياسی و اجتماعی طبقه

پليسی ـ  سياسیـ  عقب براند، فقط قدرت اقتصادی ی رقيب را نيز به ، دارودسته»چپ«تقریبًا کامل 
ی نسبتًا مناسب   و ميزانی از قدرِت سرکوْب بدون زمينه بيان دیگر، هيچ اندازه به. سرکوب نيست

حتی اگر توليد در (ی مفروضی را  یابد تا بتواند جامعه یچنان کيفيتی دست نم  اجتماعی به وهژمونيک
 ٥مثًال (ای  برای مدت نسبتًا طوالنی) داری جریان داشته باشد این جامعه براساس مناسبات برده

بنابراین، در سطح .  یا نيروی خاصی زیر کنترل و مدیریت خود داشته باشد در جهت منافع طبقه) سال
ویژه  ی معارضين خویش و به نژاد بر همه رفت که راز برتری احمدیتوان چنين نتيجه گ نظری می

برتری  رفسنجانی و دیگران به  ،  خاتمی ،  کروبی ،  سرکردگی موسوی  بندی سبزها به اش بر بلوک برتری
  .شود هژمونيک او نيز مربوط می
اینک  که هم اتیچنين سبزیون برجریان ها و هم نژادی ی برتری احمدی ها زمينه گرچه یکی از پيش
ی همين جریانات است؛  المدت کادرهای زبده های طویل نامند، کشتار و زندان خودرا چپ و رادیکال می

 ٣٠ی  های داغ لعنت خورده نيز نتيجه کارگر و توده اجتماعی طبقهـ  و گرچه پراکندگی و ناتوانی سياسی
های حکومتی  ی جناح ف همهسال سرکوب مداوم در ابعاد اقتصادی و سياسی و اجتماعی از طر

  خاتمی ،  کروبی    ،بندی موسوی ی باخت بلوک اند؛ اما در باره معارضه با یکدیگر برخاسته که اینک به است
اند، چگونه باید  اپوزیسيون رانده شده اند و به ی خودرا از دست داده  ساله٢٤رفسنجانی که برتری   و 

چپ و  های موسوم به هایی بوده که گروه رض همان سرکوببندی هم در مع قضاوت کرد؟ آیا این بلوک
کارگر داشته که در اثر کاهش مداوم  بندی ریشه در طبقه اند؟ آیا این بلوک رادیکال در معرض آن بوده

ی ایدئولوژیک و  انحطاط پيدا کرده باشد؟ آیا در جوهره دستمزدهای واقعی سير نزولی و روبه
خواهی و جانبداری از  شود که بوی ترقی ژاد عنصری پيدا مین  ی احمدی های دارودسته سياست

ها منفی است،  ی این سؤال که پاسخ همه این کشان داشته باشد؟ با توجه به کارگران و زحمت
تر  ی بيش که سلطه توان در سطح نظری چنين نتيجه گرفت که یکی از دالیل بسيار مهمی می

در مقایسه با ُبرد هژمونيک سبزها و  تر او ـ ونيک گستردهی هژم سازد، سلطه نژاد را زمينه می احمدی
  .ـ است چپ و رادیکال های موسوم به گروه

ی  رغم همه علی) بندی بورژوایی  و در دسترس یک بلوک  در صحنهعنوان ليدرِِ به(نژاد  احمدی
ز همان که در همان نقشی ظاهر شود و ا گرانه برخوردار است هایش، از این هوشياری موذی رذالت



 21

کشان،  ای از کارگران، زحمت ی برآیندگونه مجموعه: یعنی[ خوردگان   لعنت  مسائلی حرف بزند که داغ
] نشينان و تهيدستان شهر و روستا که داغ ناآگاهی و پراکندگی طبقاتی را برپيشانی دارند حاشيه

ی نيازهای اقتصادی   و از جنبهی آن را دارند زمانِی خویش زمينه باور و امام های ماورائيت لحاظ بينش به
انگاِر داغ لعنت  گرایی وارونه افزایش و کمرشکن، بر بستر ماورائيت در واقع، فقر روبه. اند نيز آرزومند آن

سرداری رسيده  ی دکتراگرفته و از سربازی به آهنگرزادهعنوانِّ  بهنژاد  احمدی خوردگان، این فرصت را به
های اشرافی و نيز  بعضی نمونه  ظاهر شود و با اشاره بهنمستضعفادهد که در نقش دوست  می

ی سبزها،  بخشی از بدنه ای اقليتی در جامعه و نسبت دادن آن به بخشی از ثروت افسانه اشاره به
دارها را  در ذهن داغ لعنت خوردگان بپردازد که صاحبان سرمایه و پولگران  کليت این خيزشتصویری از 
گرفتِن مطلق داغ  چنين نادیده بورژوایی در ميان سبزها و هم خرده های  تبخترای  پاره. کند تداعی می

بورژوایی ـ  لعنت خوردگان از طرف رهبری این جنبش که از منش سياسی، گرایش و آگاهی طبقاتی
تری  نژاد را طنين بيش های احمدی بازی کند که سياست ی فراهم می ا گيرد، زمينه ها مایه می آن
این مسئله آگاهی دارد که بازی  ی این جنبش به ای بدنه چنين تا اندازه ی سبزها و همرهبر. دهد می
 ،اند  افتادهاپوزیسيون ها که به برای آن نژاد، در رابطه با داغ لعنت خوردگان، سبک و سياق احمدی به

 قرار  خویشی معرض شعله که کليت نظام جمهوری اسالمی را در آتشی تبدیل خواهد شد احتماًال به
  .خواهد داد

  
اعم از مسلمان و ـ » رادیکال«ی اپوزیسيون چپ یا  نگاه فرافکنانه: تر ها مهم ی این از همه 

دود؛ و از طرف دیگر با  اروپایی میـ  های آمریکایی طرف رقصان در ميان البی که از یک ـ است غيرمسلمان
آسا   حشبدهد، عمًال دریافتی  کار می و فروشندگان نيروی» مردم«جوشی که از  تصویر ماورایی و درهم

ی کارگر را موظف  ی ایران دارد؛ و طبقه دار جامعه ی کارگر و سرمایه گونه از طبقات عمده و سوشيانس
اش  چه امروز برای بقای زیستی افراد متشکله داند که وراِی آن اصطالح تاریخی می ی به این وظيفه به
اعتال  کس را به چيز و همه بحش باشد و همه و ظهور خویْش رهاییبایست در برآمد  آن نياز دارد، می به

  .و رهایی برساند
ـ پيدا  قانونی یا غيرقانونی ای ـ اگر چنين قضاوتی درست نيست، پس چرا هرگاه که کارگران وسيله

دست بياورند، با  ی خویش به تر برای خود و خانواده کنند تا از طریق آن شاید یک لقمه نان بيش می
که گریبان کارگران  شوند که آی این رفرميسم است رادیکال مواجه می های موسوم به ی چپ جمهه

» سوليداریتی سنتر«هایی امثال  البيرنت کرد اهریمنی را به ی این روی ها گرفته است؛ و باالفاصله زمينه
کار و   در روح وارونهـ تر از پيش نابـ  زدایی ناب، سوشيانس خویش را   کنند تا در یک اهریمن  وصل می
  ؟]!٥[شان داشته باشند اصطالح طبقاتی و انقالبی پندار خود در آغوش نيایش به ماورائيت
 ای خاص رابطه  به »ایده«طورکلی  گرایی یا متافيزیسم را حمِل یا تحميِل آرزو، نياز یا به گر ماورائيتا

 کنيم؛ امروزه درصد بسيار باالیی از افراد تعریف) ی واحد ای از دوگانه  یا مجموعهی یک نسبت مثابه به(
های دست چندم و عمًال  ، بلکه متافزیسين  نه تنها متافيزیسينچپ و کمونيست و جریانات موسوم به

خودرا بورژوایی  خردههای برخاسته از آروزهای  ایدهـ  چراکه اوًال. شوند راستا با سرمایه محسوب می هم
 در ایران، انتظاراتی را دارانهکنند و در عدم شناخت مناسبات سرمایه ی کار و سرمایه حمل می رابطه به
در روال  ـ  ها نيست؛ دومًا کنند که برخاسته از سازوکار مبارزاتی آن میتحميل القا و فعالين کارگری  به

های  ی پردازش ی قابل توجهی در حوزه گرایی و متافيزیکی خویش تقریبًا هيچ ابداع و مقوله ماورائيت
]) ٦[بگيران ی مزد و حقوق مانند مقوله(اند  آن آویخته چه به اند و هرآن ایی نداشتهمتافيزیِک بورژو

یا در واقع، سوِء (ی  ـ با استفاده ومًاس است؛  بودههای دیگران ای از ِقرِقره لوحانه بردارِی ساده ُکپی
یابی  انی آن با سازم مانند حزب و رابطه(آوردهای مارکسيستی  متافيزیکی از دست) ی  استفاده

ی طبقاتی و رهایِی  ی دانش مبارزه مثابه به ی حقيقی مارکسيسم را ـ ، جوهره)های کارگر طبقاتی توده
 تفسيری ناب در ابقای موجویِت وضعيت کنونی با شکل و شمایلـ  دستگاه توجيهی یک  ـ به نوِع انسان
ای تقليد  از همان سبک و شيوهـ در ساختار و مناسبات خود  مًاچهاراند؛ و  ای تقليل داده دیگرگونه

ی روابط و  جانبه  همه ی فقيه در سلطه حاکميت والیت مطلقه ایرانی را بهکهن کنند که استبداد  می
  .است دارانه رسانده  مناسبات سرمایه
همان روالی با نظرات مارکس و لنين و دیگر انقالبيون پرولتری برخورد  به» اندیشه«این چپ در 

مندان اسالمی در تعبير و تفسيِر قرآنِی ارسطو و افالطون و غيره برمبنای احادیث کند که اندیش می
ناميد،  چه هگل روح زمانه می که آن تعبير و تفسيرها با آن تفاوت عمدتًا در این است. کردند  برخورد می

ی  طهواس ی امروز که به بير و تفسيرها با روح زمانهعکه این ت  ی نسبی داشت؛ در صورتیخوان هم
نهاده دارد و منطقًا  دارانه، انقالب سوسياليستی را پيش ی جهانِی روابط و مناسبات سرمایه سلطه

خوان و در عمل ارتجاعی  جهان کرده است، از بيخ و بن ناهم» تغيير«را جایگزین » تعبير و تفسير«
آثار دسِت چندم جز تأویل و تفسيرهایی که از  ها که نگاه کنيم، به هریک از این گروه به. است

ها  آن سبک و سياق خویش پيشواهایی هم دارند که بدون اقتدا به  بنا به؛زنند ب میمارکسيستی قال
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در جایگزینی استدالل و تحليِل . شود حتی نفس کشيدن هم خارج از خِط زندگی محسوب می
اعتبار پيشوا حواله  بهها صرفًا  جای احکامی که درستی آن ها یا برآوردهای آماری به ه دیالکتيکِی داد

کند و در جای دیگر منصور  جا بيژن جزنی نقش پيامبر را ایفا می انگيز هم نيست که یک  تعجب،شود  می
  !!حکمت

ها و جریانات چيزی جز کلمات  طورکلی انسان برای این گروه کش، فقير و به کارگر، زحمت
ها  این واژه شان به ی الغر تشکيالتی دنهها و آرزوهای رهبران و اکثریت ب حرکتی نيستند که آمال بی

بایست در نظام  ها می د که آننی موقعيت مفروضی باش کننده حرکت درآیند و جبران کنند تا به حمل می
شناسانه  ها فقط یک بازی روان جا که این حمل و تحميل اما از آن. آوردند دست می داری به سرمایه

ی سياست و  عرصه ـ به وساطت اینترنت و مانند آن بهـ فلی های مح نيست؛ و فراتر از روان درمانی
هایی که سازوکار و ویژگی  شود، تأثيرات مخرب فراوانی براین رابطه های واقعی هم منتقل می رابطه

کشان و دیگر نيروهایی که  ترتيب، بعضی از کارگران و زحمت بدین. گذارد خود را دارند، می مخصوص به
ی جمهوری اسالمی، پراکندگی طبقاتی و استيصاِل ناشی از ناخودآگاهِی  گرانه دليل فشاِر سرکوب به

کنند، در معرض انواع و  های صوتی یا تصویری این جماعت مراجعه می ها و رسانه سایت خویْش گاهًا به
ا ه گيرند که نه تنها برآمده از پراتيک و روابط آن ها و القائاتی قرار می ها، طرح ها، نقش اقسام مدل

ی   که با خاصهها ها و مدل گونه طرح وایِی اینبورژ ی فرافکنانه و خرده ی جوهره واسطه نيست، بلکه به
شان  رسند و در روابط طبقاتی  مییتر استيصال بيش  بهها  است، آنساز  اهمکنندگان ن  مراجعه وجودی

  .شوند تناقض هم دچار می سرگشتگی و  به
موضوعيِت واقعِی  های فرافکنانه به ی از حمل و تحميل ایدهتر از سرگشتگی و تناقض ناش مخرب

چپ و  های مختلِف موسوم به که گروه استوسيع و مستمری کارگرْی رقابت ـ  روابط و مناسبات طبقاتی
) ی گروه مثابه به(ها  بندی گرچه خاستگاه و پایگاه طبقاتی اغلب این گروه. کمونيست با هم دارند

؛ برساندسویی شماتيک  یک هم  بهها را  آنبایست جوهری طبقاتْی می ین همبورژوایی است و ا خرده
) های بعرنجی: تر عبارت دقيق یا به(های   پيچيدگی ی ایران برخالف جوامع اروپایی جاکه جامعه اما ازآن
منظور حفظ وحدت سرمایه مانع بروز دموکراتيک این   نهفته دارد و دولت جمهوری اسالمی به رافراوانی

ترین و شاید هم ناگزیرترین شکل بروز این  رو، ساده شود؛ از این جی و تنوعات قشری میبغرن
و ایجاد » اپوزیسيون«  هم دارند، چرخش بهانهدار ی پيشاسرمایه ـ زمينه حتی  ـها که گاهًا بغرنجی

اما . شود که در نقش شيخ، مراد یا رهبر ظاهر می ای، در مالزمت فردی است فرقهـ  نهاهاِی گروهی
ی بارز  بورژوایی است و چهره ای خویش، خرده ها در برآیند فرقه ی وجودی این فرقه جا که جوهره ازآن
ها  رو، این فرقه گروهی است؛ از این ـ   فردیوبيرونی  ـ  های درونی ی عرصه بورژوازی رقابت در همه خرده

روند معکوِس سلولی وساطت   رسند و به ی تقسيم سلولی معکوس می مرحله هرازچندگاهی به
گرچه در این روند تقسيم سلولِی . کاهند تر فرومی هایی پرشمارتر، ُپرادعاتر و ناتوان فرقه خویش به

شوند؛ معهذا آن  بيرون پرتاب می ها از مدار الگوهای چپ و مارکسيستی به معکوس بسياری از فرقه
او   لباس شيخ و مراد و رهبر بهمالزمت شخصی که مانند، به که در این مدار باقی می هایی فرقه

ترتيب، یکبار دیگر آرزوهای  نشينند؛ و بدین خویش می باز تعریِف واژگان مخصوص به شود، به پوشانده می
ـ طراحی  تر  بيشئی ادعا وتر، اما با طنين ای تنگ گرچه در محدوده  بورژوایی ـ ی خرده متحقق نشده

کنند که کمی باالتر تصویر آن  ای را طی می ن سير تحميلیگردند و هما واژگان حمل می گردند و به می
داری  که فعالين کارگری در ایران نه تنها در معرض سرکوب دولت سرمایه نتيجه این. را ترسيم کردیم

مناسبات واقعی خویْش  ه ب ناشی از تقسيم سلولی معکوسساز تعرض مفاهيم ناهمبراثر قرار دارند و 
که همانند مکانيزم  روزافزون این مفاهيم ِ رقابتی  واسطه  بهشوند، بلکه ر سرگشتگی و تناقض میدچا

ه ديکش هم تنافر و چند پارگی  بهدر مناسبات درونی خود نيز  ،شود ها القا می آن کننده به تحریب
ترین عواملی که فعالين کارگری را از ادامه همان روندی باز  اینک یکی از مهم هرروی، هم به. دنشو می
هاست  آنماهوی بود، همين مفاهيم ماورایی و رقابت  آن ی بارز  اردیبهشت چهره١١ارد که برآمد د می

مناسبات فعالين  های محصور در این مفاهيم نيز به  ی کله واسطه جز اینترنت و مدیا، بعضًا به که به
  .شود کارگری تحميل می

استبداد ذاتی سرمایه : یعنی(ی ذات مضاعف استبدادی دولت  واسطه که به بورژواهایی خرده
 خویش قشریـ  از امکان بيان طبقاتی) ی جمهوری اسالمی دارنه همراه ميراث َعَرضِی پيشاسرمایه به
تعادل و توازن  اند، تنها درصورتی به پرتاب گردیده» اپوزیسيون «شکل دموکراتيک محروم شده و به به

کلمات حمل کنند و این کلمات را  ایی خود را بهبورژو یابند که تبختر خرده روانی دست میـ  اجتماعی
ی  آسمان یا ورای زمانه. ورای ساختار یا موجودیت کنونی فرابيفکنند بهاش  ماوراییهمراه محموِل  به

که حامل آرزوها و رؤیاهای از دست رفته یا هنوز متحقق  هرصورت این کلماتی کند؛ به حاضر فرقی نمی
چه هستم،  زیر بار آن» من«اعتال برسند تا  ار یا موجودیت کنونی بهورای ساخت نشده است، باید در 

اشغال خویش  ترین آداب و مناسک به را که دولت جمهوری اسالمی با زشت» آسمان«. ُخرد نشوم
  ن،حذِف ذهنِی ربط بين نهاِد شده و درشدضمِن است که » آینده«درآورده است؛ پس تنها محِل التجا، 
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سرمایه شکل  ميراث رسيده به مستبد سرمایه در پِس مناسبات فرهنگی بهپنهان کردن ذات در 
آیند که صاحب  تصور درمی کشان در نقش همان َمرَکبی به ترتيب، کارگران و زحمت بدین. بندد می

که کارگران و  کند؛ تنها تفاوت در این است ها رفتار می کار با آن هنگام تحویل نيروی سرمایه به
ی مرکب کلماتی  مثابه گریزان یا رانده شده از قدرت و اعتبار اجتماعی باید به» مِن«کشان برای  زحمت

جایگاه حقيقی و  ام را به  که من و فرقهببرند ای  آینده ام را به عمل کنند که آرزوهای از دست رفته
ود کار د بورژوایی است و بدون خرید و فروش نيروی خرده» ْمن« اما حقيقِت ؟!درسان باش مطلوب
که اینک در  ای ی سرمایه دارنه عراض پيشاسرمایهالغای اپس، کارگران را در ! روم هوا می شوم و به می

ی یک دنيای بهتر طعم  عنوان سازنده کنم تا شاید به حاکم است، رهبری میمسلط و ی ایران  جامعه
ودرا کمونيست نام خ» من«بنابراین، اینک . قدرت و اعتبار را در دست و دهان خود احساس کنم

های ممکن و الزم، رهبر بالمنازع  ی جنبه گذارم تا در عدم تدارک انقالب سوسياليستی در همه می
  ]!!٧[که رهبرم چونهستم، : کشان باشم؛ پس کارگران و زحمت

توانست یکی از عوامل گسترش هژمونی  که میها رمان کارگری و سوسياليستی  ترتيب، ده بدین
؛ بررسی تاریخ و تاریخ نویسی ...نوشته نشد؛یابی سوسياليستی باشد،  نکارگری و سازما جنبش

ی ریز و درشت خارجی و  ی همان کسانی گذاشته شد که از صدها نهاد و مؤسسه عهده  یکسره به
 و ها کتاب کردند تا در توجيه سرمایه و دموکراسی بورژوایی ده داخلی کمک مالی و فنی دریافت می

مارکسيستی را انقالبی و ـ  سوسياليستی کارهای  راهکهنگی ی  مقوله تا ند تأليف کنصدها مقاله
را فریاد »  رأی من کجاست؟«شعار   و دانشگاهبورژواهایی فروکنند که در خيابان ی همين خرده کله به
آنجلس درهم  بورژواهایی واگذار گردید که یا در لوس  خرده آن و موسيقی بههنر ی  عرصه ؛زنند می
ویا موسيقی زیر زمينی را در مقابله با بعضی از نمودهای جمهوری اسالمی، حذف لوليدند  می

دادند که  میای جهت  گونه  به کشان های انسانی و انقالبی و نادیده گرفتن کارگران و زحمت رمانس
شان را بگستراند؛ و در یک کالم،  ساز خيزش سبزها باشد و پس از این خيزش نيز طنين هژمونی زمينه

را گرفت تا ی تحقيقات  وآفرین های اندیشه ی جنبه ورزی جای همه  سياستسياست و
با کمک همان نهادهایی که بخش نسبتًا  (سياسی جازده بودندغيرکه خود را » یاندیشان نازک«

ها را  تا آنگشتند  میهایش  رگهدنبال   دست در ميان فعالين کارگری به بين به  ذرهاه وسيعی از چپ
های متوسط  در ميان بخشترندی را کلی رطو بهها و  گيرانه اندیشه طور پی ه، ب) کنند و افشا»معرفی«

عنوان اجزای یک هژمونی دست  توانست به میبورژوایی  خردهند که در یک عصيان زسابجامعه 
  .يردماهيت بگراستی، ارتجاعی و ضدکمونيستی 

پاسيفيستی بود ـ  ورژواییب دليل تبخترهای خرده ـ و نيز به اما عمًال واقع ِ غيرمدون ـ همين بينش بنا به
هایی  که در جستجوی شرایط و شيوه جای این چپ و کمونيست، به های موسوم به که افراد و گروه

سندیکای  چنان در مقابل  د، آنا نفر همانند اسانلو را فراهم کنه ی رویش ده باشند که بتوانند زمينه
کننده گرفتند که ایفای نقش در  رکوبشرکت واحد و شخص اسانلو مواضع متفرعنانه، تحقيرآميز و س

چراکه اسانلو و . العاده تبدیل شده است امری خارق  به عمًال ظرفيت و   سبک اسانلو و سندیکای واحد 
های  حرکت درآمدند که تنها باید از سد شوراهای اسالمی و ارگان سندیکای واحد با این تصور به

، نيروی  شوراهای اسالمی و دولتنشان داد که عالوه برا ه آن بهمستقيم دولتی عبور کنند، اما تجربه 
. دنها ندار کمی از آن د، در بازدارندگی دسِتنتر نباش سومی هم وجود دارد که اگر از آن دو بازدارنده

کمونيست  های چِپ موسوم به رگبار تهمت چنين به جرم اسانلو و سندیکای شرکت واحد چه بود که این
ها این بود که برمبنای ویژگی  ات ظاهرًا تئوریک که بگذریم، جرم اساسی آنبسته شدند؟ از احتجاج

های فرافکنانه و ماورایِی  عامل تحقق ایده کردند و به میخودشان حرکت  روابط و مناسبات مخصوص به
گر این   آیا همين نمونه نشان.اصطالح کمونيست تبدیل نشدند های به برخاسته از رؤیاهای افراد و گروه

نامند، از کارگر و تشکل  هایی که خودرا کمونيست می که درک و تصور بسياری از افراد و گروه ستني
  ت؟اسگونه و عمًال ارتجاعی  لحاظ نظری سوشيانس کارگر به کارگری و طبقه

ای ِعرق طبقاتی و کارگری آغشته بود، در  ذره به اش   بورژوایی و کمونيزم ارتجاعی اگر این چِپ خرده
نفع جنبش  های مالی گسترده و مداوم به که با ایجاد کمپين رج از کشور این امکان وجود داشتخا

اوًالـ عمل مشترک از زاویه وحدت : یابنده و انسانی را نشانه گرفت سه هدف سازمان زمان  کارگری، هم
لولی معکوس ها و تقسيمات س توانست اندکی از رقابت ـ می در مقابله با سرمایه طبقاتی کارگران ـ

ی  واسطه ها هزار نفر از پناهندگان و مهاجرین را به تدریج ده که به ـ این امکان وجود داشت بکاهد؛ دومًا
سویی با  حول محور مسائل فرهنگی و هنری، در هم)  دالر٥مثًال ماهانه (های ناچيز و انسانی  کمک

اندکی کاسته در داخل  فعاليت کارگری ـ از فشار خطر بيکاری در اثر جنبش کارگری سازمان داد؛ سومًا
داد، این امکان را هم  ی فعالين کارگری را افزایش می این کاهش فشار بازدهکه  این ضمنشد و  می
امنيتی رژیم ـ  عاتیها اطال دستگاه  را بهیتر  و مشروعتر ای تر، توده ای روشن آورد که رابطه وجود می به

  .تحميل نمود
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 از افراد و گروهایی که خودرا مارکسيست و  کثيریبسياربخش که  حقيقت این استاما 
اند و با وجوِد  داری جمهوری اسالمی خورده که از نظام سرمایه رغم ضرباتی نامند، علی کمونيست می

کارهایی  راه اند، مجموعًا به شان در مقابله با این نظام پرداخته وساطت دوستان که عمدتًا به هایی تاوان
بورژوایی، غيرمستدل، اساسًا  نمایی خرده  مفاهيمی انگشت گذاشتند که در خوشرفتند و روی
که خيزش سبزها را از پهلوی راست  یی یکی از عواملی بوده است شان؛ سازنده گرایانه اعتباری و فرقه

کشان  و زحمتدنيا آورد تا ضمن جنگ برای قدرت، امکان گسترش جنبش کارگران  بهاسالمی جمهوری 
توان چنين هم نتيجه گرفت که رسالت این چِپ  بنابراین، می. ـ سد کند هرصورت ممکن به را ـ
 کارگران و بورژوایی نه تنها مقابله با خيزش سبزها از طریق ایجاد صف مستقِل طبقاتی خرده
ی طبقاتْی نه فقط ناگزیر  ی این فاجعه عنوان یکی از عوامل شاکله  نبوده است، بلکه بهکشان زخمت

در این . یابد سرخوشی و رهایی نيز دست می روْی به روی از آن بوده است، بلکه در این دنباله بالهدن به
آميزی  کارگاه رتوش و رنگ  و بعضی از تصاویر بهگيری است هایی در حال شکل شتاگر بازگزمينه 

  ! دسِت رِد دستگاه رهبری سبزهاست؟ آن ترین عامل مهمپرده شده است، س
  

  ان سبز در جامعه و توليد اجتماعیگر جایگاه خيزش
  

ی پشت حکومتياِن رسمًا در قدرت  که َعرق سرِد ترس را برتيره وقایِع پساانتخاباتی ضمن این
وجود  های اپوزیسيون خسته و فرسوده به نشاند، این اميد را نيز در جان و روح بسياری از افراد و گروه

ترس . تر تجدید حيات یافته است تر و ُپرطنين امل در فضایی متک٥٧آورد که پتانسيل انقالبی سال 
کردهای مغایر با شریعت شيعی یافت   پژواک خودرا در وزارت زنان و دیگر رویت،حکومتياِن رسمًا در قدر

ی  ی نظری با دارودسته مقابله سبزها داشتند، به و بسياری از آیات عظام را که نظر خوشی نسبت به
ی مخزن   همهـ نيز  ـی اپوزیسيون خسته و فرسوده گرفته ی دوباره جاننژاد کشاند؛ و اميدها احمدی

کشان و تشکل مستقل طبقاتی را کنار گذاشت تا نه تنها در  واژگان خویش در مورد کارگران، زحمت
هيچ طبقه و  خواهی را ببينند که گویا از  های مردم و جوانان آزادی دارِی سبزهْا نقش و  نگار توده طالیه

طور منفرد  ی حاضر در خيابان را کارگرانی فرض کنند که به رنيامده بودند، بلکه همين تودهقشری ب
  !!ی اعتالی انقالبی را فراهم نمایند زمينه اند تا با طرح شعارهای رادیکال پيش نبرد طبقاتی برآمده به

ران و زیان کارگ ها به کنش ها و برهم ی این کنش ی همه اما گذر زمان نشان داد که نتيجه
 و آن  سایه کشانده های کارگر را به کشان بوده است؛ مسائل کارگری و فقر کمرشکن توده زحمت

برعليه استبداد مذهبی بجنگند، با عبور » مرگ بردیکتاتور«خيابان آمده بودند تا با شعار  مردمی که به
کيفِی خویش ـ  برآیند کمی هزار تومان در ماه، در ٢٦٥خرامان از کنار استبداد ذاتی سرمایه و دستمزد 

باندهای ـ   دنبال یکی از جناح  بودند که بهینشين بورژوازِی مرفه و تهران برخاسته از اقشار مختلف خرده
های جامعه رسميت  ی عرصه راه افتادند تا شرایط ُبروز امکانات رفاهی خودرا در همه سرمایه به

  .زیور قانون بيارایند بخشيده و به
از   هایی که  ها و تحليل چنين اغلب گزارش ی قرائن، شواهد، مشاهدات و هم همهاکنون  گرچه هم

نحوی حاکی از این  گردد، به  ارائه می  وقایع پساانتخاباتی طرف نيروهای داخلی و خارجِی ذیعالقه به
کشان در این نبرِد خونين شرکت محسوسی نداشتند؛ اما حقيقت این  که کارگران و زحمت است
ی  توانست سازنده  نه تنها نمیْکشان هم در این جنِگ قدرت ضور ميليونی کارگران و زحمتکه ح است
تحول جدی و انقالبی در سرنوشت ارتجاعی آن باشد، بلکه احتمال این خطر نيز وجود داشت که  یک 

هزار نفر هم  ها  ده ی این نبرد بيفزاید که رقم قربانيان را به جا بردامنه کشان تا آن حضور کارگران و زحمت
موقعيت  بدون آگاهی به(های بورژوازی  های کارگر در جدال جناح چراکه حضور فيزیکی توده. برساند

بسا  ، چه)که نمود مادی و تاریخی این آگاهی باشند ای چنين نهادهای پيوسته طبقاتی خویش و هم
راثر بروز کور خشم طبقاتی کند که ب سربازان خشمگينی تبدیل  های ناآگاه و نامتشکل را به این توده

ی  ترین چهره ی بروز ارتجاعی شوند و زمينه های بورژوازی تبدیل  ابزار جناح سادگی به خویش به
  . را فراهم کنندویژه جمهوری اسالمی  و بهی بورژوازی پوشيده

بورژواهای ساکن در حاشيه جنبش کارگری که تصویری  ی آن خرده برخالف ميل همه
ِف ذدهند؛ و در ح  های کارگر در تحوالت و اجتماعی ارائه می سی از نقش و توان تودهسوشيانـ  عضالنی

های هژمونيک را در مقایسه با تجریِد پایگاه  گر انسانی، شعارها و مطالبات و زمينه ی دخالت اراده
که دریافت متشکلی از وضعيت  کار تا زمانی دهند، فروشندگان نيروی طبقاتْی ثانوی جلوه می

یابی طبقاتِی خویش برعليه صاحبان  ی سازمان ی خود نداشته باشند و در پروسه انسانی طبقهغير
 ای مندانه و تاریخی های معين و اراده کار گام سرمایه، دولت و خودبيگانِی حاصل از فروشندگی نيروی

ی  وند که در رابطههمان روالی بر ، همواره این امکان و احتمال وجود دارد که اجتماعًا بهشته باشندبرندا
و ازجمله در ( که در هزار چهره و نقش  تابعيت هژمونيک از مناسبات سرمایه: اند آن عادت کرده توليد به

اما . شود نمایان می) نامند که خودرا چپ و کمونيست می بورژاهایی چهره و نقِش همين خرده
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خاباتی شرکت محسوس و ملموسی ی کارگر در وقایع پساانت طور که قبًال بررسی کردیم، طبقه همان
فراوان های  اغواگری رغم  علی اصطالح چپ و کمونيست ـ های به ترغيب گروه نداشت؛ به

ی جبرگرایانه را نخورد که کنِش   ـ توجه محسوسی ننمود؛ و فریب این سفسطه  شان  کمانی رنگين
ای را دارد که  و قانونمندیی کارگران در مقاطع مختلف اجتماعی، عينًا همان روند   مندانه اراده
توان  در این رابطه چنين می. لحاظ تاریخی داراست به) داری ی گورکن نظام سرمایه مثابه به(کارگر  طبقه

دان  زباله داری را به ای جز این ندارد که نظام سرمایه ـ چاره تاریخًا ی کارگر ـ که گرچه طبقه  استدالل کرد 
های کارگر   طبقاتِی تودهی متشکِل درک و اراده به رونِد محتوْم مشروط تاریخ پرتاب کند؛ اما تحقِق این

هایی بروند که نه تنها  دنبال سياست ـ به در ابعاد ميليونی بسا در شرایط خاصی، کارگران ـ است و چه
تر هم  تثيبت بيش بهداری نيست، بلکه حتی موجودیت آن را  حرکتی در راستای نفی نظام سرمایه

  .کشاند می
برخالف  داری ـ اجتماعی در جامعه سرمایهـ  های طبقاتی طورکلی، بارزترین ویژگی جنبش به

و (ها  مندی انسان در این جنبش کنندگی نقش آگاهی و اراده ـ تعيين داری های پيشاسرمایه فورماسيون
 یک ی مثابه ای که به حتی در آن مرحلهـ  کوبندگی این حقيقت . است) ویژه در جنبش کارگری به

جا عمق، گستره و نفوذ   بودـ تا آن ی خودآگاهی انسان وارد نشده عرصه مندی توسط مارکس به قانون
اساس خردگرایی و ارزش استدالل در . کوبيد های اندیشه بشری  ی حوزه همه داشت که ُمهر خودرا به

ثر از همين ویژگی و ی حيات مجدد گذاشت، متأ عرصه بحث و تبادل نظر، که با ليبراليزم کالسيک پا به
ی ناچيز علوم و عدم انکشاف مبارزات  دليل توسعه ی انسان است که به کنندگی آگاهی و اراده تعيين

  .مندی اجتماعی نامکشوف مانده بود مثابه یک قانون کارگری هنوز به
نامند، با درک  هایی که خودرا چپ و کمونيست می با این وجود، بسياری از افراد و گروه

پایگاه طبقاتی نيروهای  ای که از مبارزات کارگری دارند، ارزیابی از خيزش سبزها را به گونه نسسوشيا
ای  جاکه حضور کارگران در خيزش اخير محسوس نبود، چاره دهند؛ و از آن کننده در آن کاهش می شرکت

که ( این خيزش شان از آورند تا حمایت حساب  ی موجودات را کارگر به کنند که همه جز این پيدا نمی
معقول و ) لحاظ خودآگاهی هم ارتجاعی و ضدکمونيستی است اش، به بورژوایی نظر از پایگاه خرده صرف
و  هستیی  همهکه  استخمينی این تالِش از سِر استيصال یادآور سخنان . نظر برسد خواهانه به ترقی

ی  مثابه به( بين کارگر ها  آسمانها تا خدای ای از زمين انسان دانست تا فاصله میکارگر حتی خدا را 
  .ایجاد کنداش   و تاریخی و حق سلبی طبقاتی)  نيروی کار فروشنده

ای  جنبش توده برخورد مارآسيستی به«اش تحت عنوان  رانی آقای ایرج آذرین در سخن: برای مثال
ذهن   که گفتارهای راشد در رادیو ایران را بهمکررهای   رفتن ها و باال و پایين رفت و برگشتبا ) »جاری

که برآیندگونه هویت و جایگاه یک جنبش اجتماعی را  عوامل متفاوتی، در رابطه با دکن متبادر می
خيزش دهد که در آن  هایی قرار می  طبقاتِی آدمگاهسازند، در مورد خيزش سبزهْا اساس را پای می

کارگر کنندگان در این خيزْش  گذارد که اکثر شرکت میدروغين شرکت داشتند؛ و اصل را براین بداهت 
که در مورد حضور  گيری بورژوایی خود، ضمن این منظور توجيه جهت ترتيب، آقای آذرین به بدین. بودند

ی متشکِل انسانی در مبارزات کارگری  ی اراده کننده گوید، عنصِر تعيين کارگران در این خيزش دروغ می
گری است و  ماقبل عصر روشن که بازگشتی به این نگرش عالوه براین. کند را هم فرعی قلمداد می

ی بارورکنندگان  مثابه بهضمنًا تصویر بسيار تحقيرآميزی از کارگران دهد؛  گرایی خالص را نشان می واپس
  .پردازد میی سوشيانس نيز  تخمه

، مقاطع مختلف اجتماعیمندِی جنبش کارگری در   آگاهی و ارادهنه تنها که   این استحقيقتاما 
 بلکه این امکان و احتمال هم  است؛کارهای انقالبی خواهی و راه ی پتانسيل ترقی کننده تعيينعامل 

کرد  د؛ و حتی بار و رویندر دو جهت متضاد و متنافر شکل بگيرهای اجتماعی  وجود دارد که جنبش
داری،  ی سرمایه کنندگی آن در جامعه ی الزامی تعيين نفس آگاهی و جنبه. دنرتجاعی هم داشته باشا

 دار ی کارگر و سرمایه ی عمده جامعه که در وجوِد دو طبقهاین ی  ی برپانگهدارنده ترین رابطه عمده بنا به
  نهاده نطقی دارای این پيشی م  از جنبهگيرد،  ماهيت می)گرایی ی بستر تغييرطلبی و تثبيت مثابه به(

  کرد انقالبی یا ارتجاعی حرکت در دو جهت مختلف با دو رویهای اجتماعی نهایتًا  که جنبش است
کنند و در جهت منافع  ی کارگر را انتخاب می که رونِد تغييرطلبِی طبقه هایی  بنابراین، آن جنبش.کنند می

شوند؛ و  خواه و انقالبی محسوب می خيزند، ترقی ارزه برمیمب گری سرمایه به این طبقه برعليه تثبيت
جریان   بهـ در راستای تثبيت و تداوم سرمایه کارگر ـ هایی که برعليه تغييرطلبی و منافع طبقه آن جنبش

ترین  ی حسی بيش های کارگر از جنبه گرچه توده. آیند حساب می گرا و ارزتجاعی به افتند، واپس می
 نفِس وجودی جا که  ازآنی خویش را دارند؛ اما تاریخی طبقهـ   انتخاِب باِر اجتماعیی دریافت و زمينه
زمينه دارد، صرِف  ها را پيش های ممکن و شناخت آن فرارفت از حسيت و انتخاب بين گزینه ْآگاهی

ن خواهانه یا انقالبی آ معنی بار و پتانسيل ترقی تواند به حضور کارگران در یک حرکت اجتماعی نمی
تواند این  که حضور کارگران در یک حرکت اجتماعی نمی توان چنين نتيجه گرفت بنابراین، می. باشد

توان  از طرف دیگر، می. خواه یا انقالبی است  ترقیـ الزامًاـ  معنِی قطعی را داشته باشد که آن حرکت 
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بورژوا  های خرده یا توده) ی بورژوا نه الزامًا افراد محدودی از طبقه(چنين ابراز نظر کرد که هرگاه بورژوازی 
در یک جنبش ـ  ی تغييرطلبی این طبقه سو با خاصه ی کارگر و نهادهای هم بدون هژمونی طبقهـ 

 وجود دارد که آن ـ با درصد بسيار باالیی اجتماعی فعليت و حضور داشته باشند، این احتمال و امکان ـ
تاریخی ارتجاعی عمل ـ  لحاظ اجتماعی گران باشد و بهگری سرمابه برعليه کار حرکت حامل باِر تثبيت

  .کند
  روشنی نشان  سال گذشته در سراسر جهان به٣٠ویژه وقایع  ی اخير و به  ساله٢٠٠تاریخ 

های  خواه و انقالبی وجود دارد و هم جنبش های ترقی گيرِی جنبش که هم امکان شکل دهد می
ميدان تاخت تازی درآورند که از  بهرا   آن یارزشـ   انسانیی جامعه و تبادالت توانند عرصه ارتجاعی می

 در این زمينه .هم شورانگيزتر باشندهای انقالبی و مترقی  از جنبشبسا  چهشورانگيزی صرِف ی  جنبه
شته هم  ماه گذ٦ی ایران طی   چراکه جامعهبررسی تاریخ جهانی نيست؛ ـ نياز چندانی هم به حتیـ 

های ارتجاعی مواجه  ترین جنبش نقالبی را تجربه کرد و هم با یکی از پيچيدهخواهی و ا برآمِد ترقی
 سال سکوِت ٣٠که از پِس  دليل این  اردیبهشت گرچه محدود بود؛ اما به١١برآمد کارگران در . گردید

خواهانه و انقالبی را در  های یک برآمِد ترقی جانبه رخ نمود، بسياری از خاصه طبقاتی و سرکوب همه
اش، در بنيان و  رایانهگورغم ظاهر مدرن و ن که خيزش سبزها علی چنان ن خود انباشه داشت؛ همدرو

   .گرا و ارتجاعی است ، ماورائيتاش  آرمانیـ  ذات اندیشگی
آن پرداختيم و در  ی کافی به اندازه  سبزها که بهبورژوایی خردهـ   بورژواییمنهای پایگاه طبقاتِی

و ضدکمونيستی ی  جنبهخيزش سبزها بارزترین ویژگی ؛ پردازیم آن می م بهی همين نوشته بازه ادامه
ی  عرصه به  گرا  غرباسالمی از دموکراسِیـ  های نئوليبرالی پردازش که در پوشش  آن استضدکارگری 

پردازان ُپرشمار و ریز و درشت این جنبش  نظریه. شده استبری از قدرت وارد  تبادل اجتماعی و سهم
  اساس را براینیک خودراژ تبيين ایدئولوپایهکه صراحتًا براین نکته انگشت بگذارند،  دون اینارتجاعی ب

 یک »پایان تاریخ«داری و  دیوار برلين و اعالم پيروزی نهایی سرمایه ه شدنبرچيداند که  دادهقرار 
ب  شکست نيروهای چپ و کمونيست پس از سرکو؛ وناپذیر، محتوم و ابدی است حقيقت اجتناب

اما واقعيت . ساخت را زمينه می» پایان تاریخ«برهمان روندی شکل گرفت که  ٦٠ی سال  کارانه جنایت
جز فضای عمومی جهاِن  بهچنين تبيينی از تاریخ و مبارزات اجتماعی  های این که ریشه این است
گردد  برمی ٦٠در سال  چپاپوزیسيون و بار نيروهای  شکست فاجعه کارانه و  سرکوب جنایت بهسرمایه، 

 های اندیشه و فرهنگ و زندگی  ی حوزه همه را از خواه و انقالبی ی این نيروی ترقی ریشهکه در واقع 
  . حاشيه راند َکند و به

 پس از ی جریانات چپ، بدنهبخشی از  و مانده  باقی رهبرِی و هراسانآسا مهاجرت سيل
های کار از فعالين کارگری بربستر  یه خونين محيطسوت؛ ٦٠ی سال  کارانه ای و جنایت های فله اعدام
ی  کارگزاری دوجانبه ؛که برای جمهوری اسالمی حقيقتًا همانند یک نعمت الهی اثربحش بود جنگی

رهبرِی جریاناتی مانند حزب توده و اکثریت بين جمهوری اسالمی و شوروی سابق که تبادالت انقالبی 
مهاجرت  ادغام نيروهای بهداد؛  ائی کاهش میهای بورژو بازی ترین سياست و انسانی را تا حد کثيف

گریزی   سازمان که یکی از عوامل کاهش تبادالت انسانی و شيوعکاسبکارانهمتنوِع نيامده در مناسبات 
فکران را  های چپ و مترقی که موجی از روشن ها از نيروی ویه خونين دانشگاهسآید؛ ت حساب می به

مانند آقای (ی که بعضی از سران امروزی خيزش سبز های خيابان گسترش گشتنشين کرد؛  خانه
اش  ترین وجوه زندگی در آن شرکت داشتند و روح هرشهروندی را در ُکنج پنهان) باف مخمل
رغم روزشمارِی   که علی در خارج از کشوری جریانات چپ با یکدیگر کننده نزاع تجزیهکاویدند؛  وامی

ای برای  منزله مقدمه عام زندانيان سياسی به قتل؛ ن بودسرنگونی رژیم، ناخواسته تأیيدی برتثبيت آ
ها  و ده؛ مسلط کردی ابعاد جامعه  ههمهر پس از جنگ که یک بار دیگر هراس را بهای سياستاجرای 

در جمهوری شکل گرفت،  »تاریخپایان «اعالم  ی  کننده  مأیوسفضای  پارامتر کوچک و بزرگ دیگری که در
سبک و سياق ماکس وبر، کارل پوپر، آلن تافلر و  َپروبال داد که اسالم را به را پردازانی اندیشهاسالمی 

 را »پایان تاریخ«اعالم  چنين   تا شکست نيروهای مترقی و انقالبی و همکردند غيره تعبير و تفسير می
  .گرفته بودی اسالمی  ای گره بزنند که چهره جاودانگِی سرمایه به

ی  گانه سهزیر فشار بورژوایی بود،   عمدتًا خردهانش ه خاستگاهک ها ستکمونيترتيب، چپ و  بدین
باز ازای اسالمی خویش را نيز  دکمونيستی که مابهضـ  های غربِی براساس آموزه و اعدامـ  شکنجهـ  ندانز

اصطالح  های به  تا در دانشگاه و محيطند گردیدخارج  و اندیشه از دور تبادلتدریج به، یافت می
که علت اصلی   در این رابطه گفتنی است.جایگزین آن گردد» روز«های باب   اندیشهْفکری روشن
بود که خبر از  آنفروش نرفتن جلد اول  ی چندین ساله بين انتشار جلد اول و دوم گروندریسه به فاصله

  .داد ها می گونه کتاب عدم استقبال از این
 خيزش سبزها از مؤثرترین تِر ن مسنمطلق رهبرا توان چنين ابراز نظر کرد که قریب به جرآت می به
ند؛ و بدون ا ههای کار و زندگی و اندیشه بود ی عرصه های این رقص مرگ و ارتجاع در همه گردان صحنه

اش   رهبریفکری های روشن ویژه در دانشگاه و محيط  بهداشتند و میها برپا  که آن وجوِد جریانی
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چنين  این .روز دوام آورده است، دوام بياوردچنين که تا ام توانست این کردند، جمهوری اسالمی نمی می
اصطالح تحقيقاتی با فشار  ی به همراه صدها کنفرانس و مجموعه بود که هزاران جلد کتاب و مقاله به

 به افزایش وسيع محافل طرف به ی شالق و اعدام شکل گرفته بود، از یک ای که بربستر ضربه فزاینده
فکری در  ی روشن محافل را برخالف ترند تاریخ صدسالهانجاميد و از طرف دیگر این  فکری روشن اصطالح

هدایت مدرِن اسالمی  ست ُپتفسيرهای ضدکمونيستی وها و  چپ گرایش داشت، با تبيين ایران که به
  .کرد و آمورش داد

 و رسان  یاری، و جنبش کارگری کمونيزم،ها در مقابله با چپ پردازی ی این اندیشه هرروی، همه به
اثربخش طور مؤثری  به ،بروز سرمایهمتنوع ی یکی از اشکال  مثابه هوری اسالمی به جمی ابقاکننده

تر سرمایه در  ی بيش ِ حکومتی برای بقای جمهوری اسالمی و توسعه تغيير مدلالزام  و اینک که  هبود
این ن است، های آ المللی که ریاست حمهوری اوباما یکی از شاخص فضای دیگری از سازوکارهای بين

  و تظاهراتی سياست صحنه تری را به ، همان نسل جوانه استراند حاشيه  را بهاعت کثير جم
  .های التقاطی و ضدکمونيستی خودشان بوده است ی آموزه کشانند که تربيت شده می

بایست  میبود و ریزی شده  برنامه فراگير ،فکرانه روشنـ  دانشگاهیـ  گرچه این سيستم آموزشی
شان  وضعيت طبقاتیی  واسطه که به هایی ؛ اما منهای آن بخشگردید شامل میتر را  کليت نسل جوان

که بدان وارد گردیدند،  هایی این سيستم وارد شوند؛ آن بخش  توانستند به  نمیـ خواستند اگر هم میـ 
اسالم و سرمایه   بهتر متمایل  یکی بيش:  متفاوت تقسيم شدند اجتماعیدو جریان در کليت خویش به

روایت    متمایل به عمدتًا و دیگری ی فردیت خویش؛  پرده  و بيان بیمدرنيزم هاليودیا الگوی  ب،و قدرت
عوامل . ی رسمی در تمتع از فردیت خود  با همان الگوی دوچهره از اسالم و سرمایه و قدرتیتر سنتی

 یی،خاستگاه شهری، شهرستانی یا روستا: ـ عبارتند از طورکلی به شدگی ـ مؤثر در این نقسيم
بود و نبوِد های خانوادگی،   نسبتگردد، آن برمی شان به های که ریشه  ای  سياسیجغرافيای
ی تحصيلی و  نوع رشته، اند هرفت مهاجرت  بهامواج جمعيتی که خانوادگی با ـ  های فاميلی بستگی

که  شکل مناسباتی ند، ا هآموخت ها درس  که از آن شخصيت استادانی، ندا هشد که بدان وارد  دانشگاهی
خصوصًا (های خانوادگی و ميزان تحصيالت اوليا  ، سنته استها بود لحاظ طبقاتی سازای هویت آن به

اند و عوامل  ای در آن متولد شده یا سکونت گزیده ، جنسيت، محيط فرهنگی محل کار، محله)انمادر
  .خواهند شد معلومریز و درشت دیگری که از پس یک تحقيق بررسی متمرکز 

 و ابراز ـ فقط جویای نام نده شده از پایگاه و خاستگاه طبقاتی خویشَک  ـهاتر اما این نسل جوان
اند  بورژوازی برخاسته هایی از خرده ـ از آن بخش عمدتًا ها ـ  آن.ی فردی خود نيستند هویت سرکوب شده

دارِی تحت حاکميت جمهوری اسالمی  ی مناسبات سرمایه تاریخ توسعه اش به گيری که تاریخ شکل
خوار  هایی که رانت  گروه ی پایينِی آن  رده؛بورژوازی نوین ایران تکنوکراتـ  اداریهای  بافت: دگرد برمی

نان  گير دولتی به های نه چندان چشم ها، با کمک که از پِس تحریم  و صاحبان صنایعی؛شوند ناميده می
های  گونه در کميته لمپنگرِی  گرایی ماورایی و اوباش ی آرمان که آميخته چنان هم .اند و نوایی رسيده

خيل ُپرشماری از  به ـ الشکل های مختلف»پاالیش«در روندی از ـ   و غيره بسيج، سپاه،امام
استحاله ) اعم از پوزیسيون و اپوزیسيون(ی حکومتِی امروز   نوکيسهگان پيشه  و سياستکردگان تحصيل
در جمهوری اسالمی شکل گرفت و ای  دارانه سرمایهی  چند جانبههمان سياق هم مناسبات  یافت؛ به

 گی فرهنگِی اش و ابراز نسبی نوکيسه گی اقتصادی سر گذاشتن نوکيسه توسعه یافت که با پشت
گی سياسی  مرحله نوکيسه به)  و بعضًا در خيابانهای خصوصی در مهمانیتر  البته بيش( خویش

  .استحاله یافته است
ی  با خاصه» سياه«و » سبز«دو جریان  ْیبانخياتظاهرات  و ی سياست اکنون در عرصه گرچه هم
در   و اند ی در مقابل هم ایستادهجمهوری اسالمتجدید حيات » آرماِن«ضدکارگری و ـ  ضدکمونيستی

کشد؛ اما این  ی مرگ طرف مقابل را می نقشه ْها بندی هریک از دستهبورژوایی ی این ِهرِم  کلهدرون 
 خونين نرسد، هیسوتیک  هکه تفکيک آن اگر ب يخته استهم آم ی هرم چنان به  در بدنهیبند دسته

کارگر و نيروهای  زیان طبقه که واقع شود، به هرصورتی این تفکيک به. بسيار طوالنی خواهد بود
 فقطنيروهای مترقی و انقالبِی بسيار اندک، نه نه کارگر و  خواه و انقالبی است؛ چراکه نه طبقه ترقی
ه با رود ک  توان استفاده از این شکاف ندارند، بلکه بيم این نيز میْنفس تکا بهدليل پراکندگی و عدِم ا به

   .دن سقوط کن همدرون این شکاف با کله بهخویش های غلط  يریگ موضع
  

که در خارج از کشور خودرا کمونيست و  خيزش سبزها برای درصد بسيار باالیی از افراد و گروهایی
جار اميِد برخاسته از فرسودگی و خستگی بود؛ بلکه رفتگان نامند، نه تنها انف سوسياليست می

که شعارهایش را » سبز«های زندگی  دوردست کجا؟ به  به. بسياری را باز آورد تا ماندگان را با خود ببرند
اثبات  جایی مطلق هستی و تاریخ را به پای سرنگونی جمهوری اسالمی نرفت تا نابه رایکال نکرد و به

خویشتن  آید و به خيابان می شود و به چنين شوریده می که این چگونه است» سبز«دگی مگر زن. رساندن
  گردد؟ برمی
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ی خيزش  کرده پردازان تحصيل ریهعنوان یکی از نظ پاسخ این سؤال را از زبان آقای مجيد محمدی به
ان دنيا ی جوان خواهد مثل همه می... ]نسل امروز سبزها: یعنی[اما نسل امروز «: زها بشنویمبس

زندگی کند؛ با شورت کوتاه و تاپ بيرون بياید؛ اگر خواست و تصميم گرفت دست دوست پسر یا 
موسيقی  خواهد اگر خواست به پارک برود و او را هرجا که خواست ببوسد؛ می دخترش را بگيرد به

زند و ای برای امام حسين ب خواهد سينه دلخواهش در اتومبيل گوش کند و کسی مزاحمش نشود؛ می
خواهد در کنار ساحل با دوستانش شنا  شب نيز اگر خواست یا هوس کرد ليوان شرابی بنوشد؛ می

خواهد در باالی کوه در زیر چادر هرکه را خواست در آغوش بگيرد و گرم  کند و کسی او را نپاید؛ می
خواهد از  می. داش شرکت کند و داد و فریاد راه بينداز خواهد در کنسرت گروه مورد عالقه می. شود

ای  ها بدون هرگونه ی این خواست گرچه همه]. ٨[»خواهد طور که خود می اش لذت ببرد، همان زندگی
طلبد که عمًال با  که خواهان آن است؛ اما طرح این مطالباْت امکاناتی را می از تأمل حق کسی است

  .، خوانایی نداردرسد  هزار تومان می٥٠٠ هزار تومانی که حداکثر به ٢٦٥حداقل دستمزد 
که  دارِی قرن نوزدهمی و دولتی   ی سرمایه ی کارگِر امروز ایران زیر فشار ُخردکننده کمر طبقه! آری

تر است، چنان تاب برداشته که نه  اش از امروزی هم امروزی های سرکوب بسياری از ابزارها و شيوه
، بلکه حتی جسارت )بی برای پوشيدن نداردچون تا(آید  خيابان نمی تواند به تنها برای تاب پوشيدن نمی

از طرف دیگر، این مطالبات برحق، در بسياری از . بيان رؤیاهای پنهانی خود در این مورد را هم ندارد
از جمله در خوزستان، ایالم، بلوچستان، کردستان و غيره با خودسوزی رورافزون زنان و (نقاط ایران 
. ی دِر گوشی قابل تصور است پچه عنوان پچ  استثنائی و فقط بهتنها در روابط) های ناموسی شيوع قتل
جز فقِر کمرشکن اقتصادی، داس مرِگ غيردولتی نيز امکان بيش از این را پيشاپيش با سِد  چراکه به

حق  به» سبز«ها و مطالباتی که نسل جواِن  بنابراین، خواست. تقریبًا غيرقابل عبوری بسته است
شود که اگر موانع  ی ایران حق محسوب می هایی از سکنه فقط برای آن بخشکند، عمًال  مطالبه می

این جمعيت عمدتًا در تهران و در . اش برطرف گردید، امکان مالِی تحقق آن را داشته باشند براز قانونیِا
ی زیستی و امکانات  جز گذران آسوده کنند که به هایی از ساکنان این شهر زندگی می ميان آن بخش

های  سبک و سياِق سالن های آمریکایی و بعضًا اروپایی به گی روزمره  مناسب، دستی هم بهتحصيلِی
 سال شاهد ١٢گردد و من بالعينه  هلند یا آلمان برمی جاکه به هرروی، تاآن به. مد و هاليود داشته باشد

ی  حمدی در بارهکنند که آقای م ها شبيه همان الگویی زندگی می  درصد جوان١٥تر از  ام، کم آن بوده
  .پردازد مطالبات سبزها تصویری عام از آن می
: کند چنين تصویر می ای درست، این  فرهنگی سبزها را تا اندازهـ   آقای محمدی سازوکار وجودی

مثل سيل جمعيت در . ای ندارد انسانی، شکل، مکان و صورت تعين یافته" خوِد"فرهنگ سبز همانند «
آميز ببيند رو  رود و هرجا فضایی غيرتنش ی زندگی خصوصی می حوزه عد بهشود؛ ب ها جاری می خيابان
فرهنگ سبز همانند رنگ سبز در فرهنگ ایرانی نماد حيات و زنده شدن دوباره، مظلوميت، . نماید می

هيچ عنصر یا گروهی تعلق ندارد؛ متعلق  ی اینها در جنبش سبز به استقامت و معصوميت است و همه
  . یک هویت جمعی استهمه مردم در به

. اند ای در جنبش سبز یافته در چارچوب این عدم تعين است که زنان و دختران نقش تعيين کننده
دختران جنبش سبز در عين خودآگاهی از حقوق خود هم قادرند کفش پاشنه بلند پوشيده و رژ لب 

 چرخ خودروی خود را باز کرده و های شبانه حضور پيدا کنند و روز بعد آچار برداشته و بزنند و در مهمانی
توانند بعد از ظهر همان روز چادر پوشيده و در مراسم نذری یکی از آشنایان نيز   آنها می.عوض کنند
کنند  های عقب رفته در تظاهرات اعتراضی شرکت می آنها با موهای مش کرده و روسری. شرکت کنند

  .»گویند هم می" یا حسين"و 
همه  متعلق به«این تصویر با عبارت : که تًا درست از سبزها باید گفتدر بررسی این تصویر نسب

لعنت خوردگان در پيش گرفته است،  که در مورد مطالبات داغ  و سکوتی » مردم در یک هویت جمعی
 عناد ضدکمونيستی »یا حسين«و » مراسم نذری یکی از آشنایان«در عبارت   وی ضدکارگری؛ جوهره

  .دهد خودرا نشان می
  

*****  
  

شان، در مناسباتی از توليد  سبزهْا گذشته از سازوکارهای اجتماعی، فرهنگی یا سياسیاما 
ویژه  بورژوازی شهری و به های باالی خرده اجتماعی ماهيت و ریشه دارند که نه تنها برخاسته از رده

 جمهوری استقرار شان نيز به ، بلکه تاریخ پيدایش هستند بورژوازِی شهِر تهران از خردهبرخاسته 
  .اندکی دگرگونی در همين جمهوری اسالمی است شان نيز مشروط به بقای گردد؛ و  اسالمی برمی

  
: اند های باالی سه قشر نوپا در جمهوری اسالمی برخاسته از الیه) سبزها: یعنی(ها  این
ند؛ و صاحبان شو خوار ناميده می هایی که رانت  گروه ی پایينِی آن های بورژوازی نوین ایران؛ رده بافت
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بررسی . اند نان و نوایی رسيده گير دولتی به های نه چندان چشم ها، با کمک که از پِس تحریم صنایعی
گذاریم  دليل حجم این نوشته می  ی اخير ایران را به پا در تاریخ صدساله های این سه قشِر تازه ویژگی

  .برای قسمت بعد که شاید آخرین قسمت این مقاله باشد
  فردعباس ـ ) ١٣٨٨ دوم آبان  (٢٠٠٩ اکتبر ٢٤ـ الهه 

  
  :ها تپانوش

» موج سبز«قسمت اول این نوشته را با برشمردن بعضی از مشخصات نيروهای درگير در ] ١[
این بخش ویژه از جمعيت ساکن در : که گيری کردیم طور نتيجه پایان رساندیم؛ و برآیندگونه این به

دی او را از اش بند ناِف وجو اجتماعِی شاکلهـ  سياسیـ  مناسبات اقتصادی جغرافيای سياسی ایران که 
کند، عمدتًا در تهران ساکن  ها و تحوالت دولتی وصل می ارگان طور پنهان به جهات گوناگون و اغلب به

ی  دهد؛ شبکه های حکومتی حساسيت و واکنش خاصی از خود نشان می تغيير مدل است؛ نسبت به
رد؛ و دارای این قدرت پذی کروبی را میـ  موسویـ  بندِی رفسنجانی ی بلوک رهبرِی پيچيده و گسترده

ی بزرگ خود هضم و جذب  ی معده وسطه طلبِی غيرکارگری را به خواهی و برابری که هرگونه آزادی است
  .کند

از » سندیکای شرکت واحد، رفرميسم و انقالب سوسياليستی«نام  ای است به نقل از نوشته ] ٢[
  net.omied.www:  ، مندرج در سایت اميد٢٠٠٧ ژانویه ٢٣تاریخ  عباس فرد، به

. از موعودان دین زرتشتی است) دهنده معنی نجات به(سوشيانس، سوشيوس یا سوشيانت ] ٣[
پایان  ی هزار ساله را به یک دوره  نام برده شده که هریک با ظهور خود   سوشيانت٣در اوستا از 

چه در  آن «استوت ارتهنام  کنند؛ اما با ظهور آخرین سوشيانت به ی دیگری را آغاز می رسانند و دوره می
که جنس دوپا ضد دروغ مقاومت  یک زندگی فناناپذیر رسد تا آن  جسم و جانی است، از پرتو او بهجهاُن

با  (سوشيانِس مزديسنا. »ی ضددشمنان استادگی توانند نمود که پاکدینان در ستيزه تواند نمود، تا آن
. مورد قبول همه زردشتيان است)  بودائيان بوداِى پنجم برهمنان و ِ آرشناىياری با های بس شباهت

ی سه هزار ساله تقسيم  چهار دوره که به اعتقاد زردشتيان طول جهان دوازده هزار سال است به
اردوی سوِر « ، تا زمان ظهور بهاند سرسته شدهوجود زرتشت  از ها که  ی سوشيانس تخمه. شود  مى
 ساله از آب ١٥ای  ای نگهداری شوند و در پایان هرهزار سال باکره اند تا در دریاچه ده شدهسپر» ناهيد

بسياری از محققين چنين باور دارند که مسيح و مهدی موعود . آن دریاچه بنوشد و وی را باردار گردد
ن  قر١٧رود حدود  که گمان می های شيعی از سوشيانِس زرتشت است اقتباِس مسحيان و مسلمان

  .زیسته است قبل از ميالد مسيح می
حقيقتًا مارکس ! آری«نام  ای است از عباس فرد، به مطلب داخل گيومه برگرفته از نوشته] ٤[
 ١٣٨٢ اردیبهشت ٢٢این نوشته که در . »گونه سازشی با مذهب نداشت عنوان یک کمونيست هيچ به

چاپ رسيد، نقدی است  ـ به ٢٢ی  شمارهـ » کمون«ی  در گاهنامه» ناصر آذرپو«با اسم مستعار 
 ١٦٨ی  که در شماره» آیا مارکس یک ضد مذهبی بود؟«ای از آقای مرتضی محيط با عنوان  نوشته به

  . منتشر شده بود» کارگر راه«نشریه 
در تلویزیون کومله و یکی از » افق جنبش کارگری«آقای فرهاد شعبانی مسئول : برای مثال] ٥[

بنا به متن اطالعيه «: لندن چنين نوشت هنگام سفر اسانلو به يست ایران بهاعضای مرکزیت حزب کمون
تهران و حومه صادر شده، منصور اسانلو سخنگوی این  ائی که از جانب سندیکای کارگران شرکت واحد

او قرار است . فدراسيون جهانی کارگران حمل نقل به لندن آمده است سندیکا، برای شرکت در کنگره
جهانی کار نيز شرکت کند و مسائل و مشکالت کارگران شرکت واحد و وضعيت بد  ماندر جلسه ساز

 .کارگران ایران را منعکس کند معيشت
بين المللی برای حمایت از  منصور اسانلو همراه با مهدی کوهستانی نژاد از اعضای قدیمی اتحاد«

مرکز همبستگی آمریکائی که "اش با  کارگران ایران که مدتی پيش بنا به دالئلی از جمله همکاری
، از اتحاد بين المللی کنار گذاشته شد، در یک "ایران مرکزی است برای تاثير گذاری بر جنبش کارگری

 .آمریکا شرکت کردند و به پرسش های گزارشگر این تلویزیون پاسخ دادند گفتگوی مشترک با تلویزیون
پيدا " مثال. فهم نيز هست جای تردید و قابلدر این گفتگو اسانلو نکاتی را مطرح کرد که البته «

که جمهوری اسالمی تنها زیر  شدن صعه صدر در عملکرد سران جمهوری اسالمی، یعنی در شرایطی
صالحی از رهبران جنبش کارگری ایران را  فشارهای گسترده داخلی و بين المللی وادار شد که محمود

شهر سنندج منتقل کند، اسانلو از صعه صدر  جهت مالقات با پزشک متخصص به بيمارستان توحيد
 .این بماند? !سران رژیم سخن می گوید

قانون اساسی رژیم پرداخت و  ٢٧ و ٢۶ ٢٣اما اسانلو در همين گفتگوی تلویزیونی به تبليغ اصول «
 .با تکيه بر آنها خواهان حقوق و مطالبات کارگران شد
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این شرایط و به این شيوه،  یران، خروج اسانلو دربرای من بعنوان یکی از فعالين جنبش کارگری ا«
همبستگی آمریکائی، تبليغ پيدایش صعه  قرار گرفتنش در کنار مهدی کوهستانی نژاد همکار مرکز

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ابهام  صدر در ذهنيت و عملکرد سران رژیم و تبليغ اصول
انی را بصورت علنی و خطاب به اسانلو برای توضيح نگر برانگيز و جای نگرانی است و حق دارم این

بر اسانلوست که برای ما فعالين جنبش . گونه تفسيری در ميان بگذارم بيشتر در این باره و بدون هيچ
 .»ابهامات را روشن کند کارگری، این

ن چنان از طرف چِپ خرده بورژوایی در بين فعالي» بگيران مزد و حقوق«ی خرافاتاتی  مقوله] ٦[
در ) از اعضای سندیکای شرکت واحد(کارگری تبليغ و ترویج شده که آقای علی اکبر پيرهادی 

های  خواسته باید به... «: گوید ای که در مهرماه امسال با رادیو برابری داشت، چنين می مصاحبه
. گرهپزشک هم کار. معلم هم کارگره. کنه منطقی مردم جواب ِبدن؛ حاال چه کارگر، معلم فرقی نمی

مهندسش باشه، . گيره ماهيانه، اون هم کارگره گيره، حقوق می پزشکی که داره دستمزد می
اونا . و فکری داریم] ؟[ما کارگر یدی و زیادی. شن ها همه کارگر محسوب می پرستارش باشه؛ کًال این

که با او دو پزشک آشنا باشد  شاید آقای علی اکبر پيرهادی با یکی. »....هم کارگرای فکری هستن
) زاده هم باشند حتی اگر برادر یا خاله(ها  ی سه برخورد نکنند؛ اما برخورد پزشک  همانند شهروند درجه
ی  گيرد، مصداق بارز برخورد شهروند درجه  هزار تومان مزد می٥٠٠ یا حداکثر ٢٦٥با کارگری که ماهانه 
ی کار فنی دارند، زیر   سال سابقه١٥که  حداکثر دریافتی کارگرانی. ی سوم است یک با شهروند درجه

ی طبابت معمولی   سال سابقه١٥ی پزشک با  که درآمد ماهانه  هزار تومان است، درصورتی٨٠٠
 ميليون در ماه ١٠باالی ) بدون درنظر گرفتن خيل وسيع جراحان بينی و ابرو و سينه و غيره: یعنی(

 ١ و همين تفاوت با کارگر ساده ٢٠ به ١ باسابقه آیا تفاوت کاِر کارگِر فنِی باسابقه با یک پزشِک. است
 برابر ارزش ٤٠را » کارگر فکری«که چرا آقای پيرهادی ارزش  انگيز است  است؟ حقيقتًا تعجب٤٠به 

ی  مناسبات یک پزشک با توليد اجتماعی، او را فروشنده ویژگی  داند؛ و بدون توجه به می» کارگِر یدی«
جز  هرروی، به به. شناسد رسميت می  از او را به واجتماعیذهنیبرتری ه داند و ناخواست کار می نيروی

ين که غالبًا در کنار معلم و اکثر شوند بخش خدمات اجتماعی محسوب میپرستاران که کارگران فنِی 
ی   در توليد اجتماعی نقش داشته باشند؛ فروشندهاگر همهندس و پزشک م گيرند، کارگران قرا می

های شغلِی چه نقشی در توليد دارند و ویژگی مناسبات  که این رده صرف نظر از این. دکار نيستن نيروی
دهد که درصد بسيار باالیی از مهندسين  ی ساده نشان می ها با توليد اجتماعی چيست، مشاهده آن

عنوان چشم و گوش کارفرما  که درگيِر روند ابزار و طراحی و توليد باشند، به در ایران بيش از این
: یعنی(مناسبات کارگران با هم را زیر نظر دارند و درگيِر افزایش شدِت فيزیکی و افزایش زمان کار 

  .هستند) کاهش دستمرد
های این  کشد، یکی از نمونه یدک می که عنوان حزب کمونيست کارگری را  گروهی] ٧[

، »جاری در ایران بقطعنامه درباره انقال«این جماعت در آخرین بنِد . خودشيفتگی بيمارگونه است
ی بارزی  ، نمونه١٣٨٨ شهریور ٢٩ برابر با ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٠تاریخ  ، بهاتفاق آرا مصوب دفتر سياسی به
در برابر جمهوری اسالمی و «: گذارند نمایش می گرا را به انگارانه و ماورایيت این خودشيفتگِی ساده
، آلترناتيو کمونيسم انقالب مردمراف کشيدن انح بورژوازی برای سرکوب و به الگوهای داخلی و جهانی

 برای سرنگونی کل نظام جمهوری اسالمی با پرچم آزادی و برابری و ای انقالب تودهکارگری یعنی 
  بوسيله حزب کمونيست کارگری نمایندگی ميشود این آلترناتيو که. جمهوری سوسياليستی قرار دارد

یک جامعه آزاد و برابر و مرفه و  مردم ایران برای رسيدن بهخواستها و آمال واقعی توده  پاسخ واقعی به
انقالب « را عبارت انقالب کارگرِی سابقترتيب، جای عبارت   بدین  ].تأکيدها از من است[»انسانی است

های قدرت است،  بندی اش جنگ بلوک  گيرد؛ خيزش سبزها که موضوع محوری و مرکزی می» ای توده
» نمایندگی«سواد  العاده بی شود؛ و این گروه الغر، شيدا و فوق  میتشخيص داده» انقالب مردم«

 دراین جا یک !!ندک  ثبت می نام خود   آن به ها و اعيان ی عرصه آلترناتيِو جمهوری اسالمی را با همه
جای عبارت انقالب   حزب کمونيست کارگریبهکه گروه موسوم  حال: آید سؤال منطقی پيش می

 ای حزب کمونيست توده، چرا نام خودرا عوض کرده است» ای قالب تودهان« با عبارت را کارگری 
 گذارد؟  نمی
یابی  این لينک احتماًال قابل دست  در مراجعه به. این مقاله را در سایت رادیو فرانسه دیدم] ٨[
   :است
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