تالش اصالح طلبان حکومتی برای رخنه در جنبش کارگری
و نقش دالالن بورژوازی در درون نيروھای به اصطالح چپ و دموکرات
سھراب شباھنگ
 ٢٨آبان ١٣٩١
در روزھای اخير »جنبش سبز« شروع به انتشار يک »تک برگی« به نام »کلمۀ کارگری« کرده است .به
گفتۀ سايت کلمه » کلمه کارگری؛ نشريهای برای مستضعفان ،اين مطمئنترين پايگاه اصالحگری« است.
اين تالش بورژوازی رانده شده از قدرت برای سوار شدن بر جنبش کارگری و به خدمت خود در آوردن
آن ،از جانب برخی سازمان ھا و جريانات که ادعای »چپ« بودن يا »کارگری« يا »دموکرات« بودن
دارند نيز مورد پشتيبانی قرار می گيرد و اينان يا به خاطر اشتباه در ارزيابی و کژفھمی و يا به خاطر
منافع شخصی ،گروھی يا طبقاتی و يا ھر دو ،به کارگزاران و دالالن بورژوازی تبديل می شوند و
ضربات سنگينی بر جنبش کارگری وارد می آورند.
ما در زير برای نشان دادن سرشت واقعی اين تالش اصالح طلبان و دنباله روان و دالل ھايشان در ميان
نيروھائی که خود را »چپ« و »دموکرات« و غيره می نامند به بررسی دقيق تر و تفصيلی تر  ٣نوشتار
و يک گفتگو در اين باره می پردازيم:

الف( نوشته ای زير عنوان »کلمه کارگری؛ نشريهای برای مستضعفان ،اين مطمئنترين پايگاه
اصالحگری« مندرج در سايت »کلمه« ٢٣ ،آبان  ،١٣٩١که بيانيۀ اعالم انتشار »تک برگی کلمۀ
کارگری« است ،و نيز شمارۀ اول اين نشريه که انگيزه ھا و اھداف آن را بيان می کنند.
ب( مصاحبه ای با محمد مالجو زير عنوان »ھمراھی جنبش سبز و جنبش کارگری؛ پروژه نيمه تمام« که
در سايت کلمه منتشر شده است.

پ( مقاله ای در »نامۀ مردم« ارگان مرکزی حزب توده زير عنوان » تأملی بر تاكتيك ھا ،و استراتژی
مناسب مبارزاتی برای پيشبرد جنبش مردمی« ،شمارۀ  ٩ ،٩٠٠مرداد .١٣٩١

١
در مقالۀ »کلمه کارگری؛ نشريهای برای مستضعفان  «...نوشته شده» :اين نشريه بناست از منظر جنبش
سبز به حيات و معيشت جامعه کارگری کشور بپردازد ،آنھا را ھم موضوع و ھم مخاطب قرار دھد و به
بستری برای گفت و گو و تبادل اطالعات کارگران و آگاھی بخشی به آنھا تبديل شود«.
»منظر جنبش سبز به حيات و معيشت جامعۀ کارگری« چيست؟ ديدگاه جنبش سبز در مھم ترين خطوط
خود آن چنان که بارھا و بارھا توسط رھبرانش بيان شده ھمان ديدگاه رژيم جمھوری اسالمی است که در
زمينه ھای سياسی ،اجتماعی و مدنی در قانون اساسی ،قانون کار ،قوانين مدنی و جزائی و قانون تجارت
اين رژيم متبلور شده است و با عملکرد کارگزاران جمھوری اسالمی )خواه کارگزاران رسمی دولتی يا
کارگزاران غير رسمی آن( تحقق می يابد .رھبران جنبش سبز ،با افتخار بر دو سند ارتجاعی و ننگين
رژيم يعنی قانون اساسی جمھوری اسالمی و قانون کار آن تکيه می کنند و آنھا را سرلوحۀ فعاليت و
مبارزۀ خود قرار داده اند .در ھمين مقالۀ »کلمه کارگری؛ نشريهای برای مستضعفان  «...گفته شده
»آرمان جنبش سبز ،بازگشت به شعارھا و اھداف متعالی انقالب و بازگشت به قانون اساسی است« .در
سرمقالۀ شمارۀ نخست »کلمۀ کارگری« نيز آمده است» :ملت ايران در سال  ١٣٥٧برای به دست آوردن
حقوق اساسی خود قيام کرده بود استقالل ،آزادی و عدالت از خواست ھای مھم مردم بود که در قانون
اساسی برآمده از انقالب نيز متبلور شد«.
بدين سان به روشنی ديده می شود که سردمداران »کلمۀ کارگری« قانون اساسی جمھوری اسالمی را
تبلور و بيانگر »حقوق اساسی ملت ايران« قلمداد می کنند و می خواھند اين را به کارگران نيز حقنه کنند.
طبيعی است مبارزه ای که مبتنی بر قانون اساسی و قانون کار جمھوری اسالمی باشد قطعا مبارزه ای به
ضد کارگران و ديگر زحمتکشان است و نه به نفع آنھا .اقتصاد و سياست جمھوری اسالمی در طول سی
و سه سال گذشته ،از جمله در دوره ھائی که ميرحسين موسوی نخست وزير ،خاتمی و رفسنجانی رئيس
جمھور و کروبی رئيس مجلس بودند و ديگر سران اصالح طلبان يا رھبران جنبش سبز مقامات مھم
حکومتی )از جمله مقامات امنيتی ،نظامی و پليسی( را در دست داشتند ،آری در تمام اين دوره ھا ،سياست
و اقتصاد جمھوری اسالمی سياست و اقتصادی پيگيرانه ضد کارگری و در خدمت استثمارگران بود .در
طول سی و سه سال حکومت جمھوری اسالمی ،از جمله در دوره ھائی که اصالح طلبان مسئوليت ھای
حکومتی داشتند کارگران توسط رژيم سرکوب ،زندانی ،شکنجه و کشته می شدند؛ سطح زندگی و قدرت
خريد آنھا تنزل می کرد؛ اخراج می شدند ،تأمين اجتماعی نداشتند و از حق ايجاد تشکل ھای حرفه ای،
صنعتی و اقتصادی  -اجتماعی مستقل خود و نيز ايجاد تشکل سياسی مستقل خود ،يعنی حزب سياسی طبقۀ

کارگر ،محروم بودند .در ضمن نويسنده يا نويسندگان مقاله چنين تصور يا وانمود می کنند که گويا مسألۀ
کارگران تنھا مسألۀ معيشت است و سياست و مسايل سياسی صرفا مشغلۀ طبقات باالی جامعه است.
مقالۀ مندرج در»کلمه« بحث خود را چنين ادامه می دھد» :توجه به کارگران ،چيزی فراتر از توجه به
يک قشر است .اين توجه خاص ،يک جھت گيری و رويکرد متفاوت با رويکرد حاکم را بازتاب می دھد.
وقتی از کارگران صحبت می کنيم و به آنھا اھميت می دھيم و نگران حال و روز آنھا ھستيم و از دغدغه
ھای آنھا می گوييم ،در واقع از حيات اقتصادی و اجتماعی اين جامعه سخن می گوييم که زير چکمه ھای
استبداد نظامی و فساد فراگير سياسی و اقتصادی در حال از بين رفتن است) «.تکيه بر کلمات از ما است(
نخست بايد توجه داشت که نويسنده يا نويسندگان مقاله از کارگران به عنوان »يک قشر« حرف می زنند،
در حالی که کارگران مزدی )خواه کار بدنی انجام دھند يا کار فکری يا ترکيبی از اين دو( يک طبقه اند:
آری يک طبقه و آن ھم بزرگترين طبقۀ اجتماعی و بزرگترين مولد ثروت در جامعۀ ايران .بی گمان
کاربرد اصطالح »قشر« يا اليه به جای »طبقه« ،تنھا يک اشتباه لفظی و صرفا ناشی از بی سوادی
نويسنده يا نويسندگان آن نيست .اينھا از کاربرد اصطالح طبقه ھراس دارند چون اين اصطالح ،در معنی
و مفھوم علمی اش ،ناگزير مباررۀ طبقاتی و انقالبی ،برانداختن طبقات استثمارگر در روند اين مبارزه و
برانداختن استثمار و نظام طبقاتی را دربر دارد و اينھا را تداعی می کند ،اينھاست که ترس و نفرت آنھا را
برمی انگيزد و در نتيجه حتی از واژۀ طبقه می گريزند .از ديد اينھا کارگر صرفا يک »عامل توليد« است
و »نگرانی و دغدغۀ« آنھا اين است که اين »عامل توليد« که »حيات اقتصادی و اجتماعی« جامعه در
گرو فعاليت او است »زير چکمه ھای استبداد نظامی و فساد فراگير سياسی و اقتصادی« قرار دارد.
خواننده توجه دارد )و در ادامۀ اين بحث روشن تر خواھد شد( که در »منظر جنبش سبز از حيات و
معيشت کارگران« ،اثری از استثمار نيست .نگرانی نويسنده يا نويسندگان »کلمه« ،از بابت استثمار
کارگران و تيره روزی ناشی از استثمار نيست ،بلکه از اين است که چرا اين »عامل توليد« زير چکمه
ھای استبداد نظامی در حال تباھی است .نخست بايد گفت اين استبداد نظامی ،يا بھتر بگوئيم قدرت سياسی
جمھوری اسالمی که در آن بورژوازی بوروکرات -نظامی نقش درجۀ اول دارد متکی بر ھمان قانون
اساسی و ھمان واليت فقيھی است که رھبران »جنبش سبز« ذره ای جرأت تخطی از آن ندارند و سنگ آن
را به سينه می زنند .مثال بارھا رھبران اينان و از جمله موسوی ،کروبی و خاتمی و غيره تأکيد کرده اند
که اصالح طلبان ھرگز خواھان تغيير نظام جمھوری اسالمی و نفی واليت فقيه نبوده و نيستند .از سوی
ديگر در جامعۀ ايران ،،تنھا سران نظامی و بوروکرات ھای بزرگ و روحانيان حاکم و پايگاه ھای
اجتماعی – اقتصادی آنھا يعنی بخش مھم و مسلط سرمايه داران بزرگ و زمينداران بزرگ ايران )اعم از
بنگاه ھای خصوصی يا دولتی( ،استثمارگر نيستند .در واقع ھمۀ مالکان وسايل توليد )يعنی مالکان سرمايه

کار خود ،زندگی خود را می گذارانند ،خواه
و زمين يا ديگر منابع طبيعی( که به برکت اين مالکيت ،و نه ِ
مستقيما در قدرت سياسی سھيم باشند يا نباشند استثمارگرند زيرا وسايل توليد به خودی خود محصول و
کار زنده عايدشان
ارزش توليد نمی کنند و درآمدی که اين صاحبان وسايل توليد دارند از طريق استثمار ِ
ب آن وسايل نيستند.
می شود ،يعنی از طريق استثمار مولدانی که روی اين وسايل کار می کنند ولی صاح ِ
کسی که صرفا از »استبداد نظامی و فساد سياسی و اقتصادی« حرف می زند و کلمه ای از استثمار بر
زبان نمی آورد در حقيقت می خواھد با دست يابی به قدرت سياسی سھم بيشتری از استثمار مولدان مستقيم
به دست آورد .در جوامع سرمايه داری ای ھم که استبداد نظامی ،و فساد سياسی و اقتصادی حاکم نيست
استثمار وجود دارد و حتی شدت استثمار در اين جوامع می تواند بيشتر از ايران باشد .استثمار ،زادۀ
»استبداد نظامی و فساد سياسی و اقتصادی« نيست ،در واقع استبداد نظامی و فساد سياسی و اقتصادی زادۀ
استثمار و حامی و گسترش دھندۀ آن ھستند .به روشنی ديده می شود که »دغدغۀ« نويسندگان کلمه نه
استثمار کارگران ،بلکه سھم بزرگ تر اين استثمار است که فعال رقيب حاکم بدان چنگ انداخته و »سھم
شير« استثمار کارگران و ديگر زحمتکشان را از آن خود کرده است .دغدغۀ کارگران ،استثمار و بی
حقوقی سياسی و اقتصادی است که سرچشمۀ ھمۀ سيه روزی ھا و نابسامانی ھای اقتصادی ،اجتماعی و
فرھنگی ،و علت اصلی ستم و سرکوب سياسی بر آنھاست .اما از نظر نويسندگان کلمه »دغدغه کارگران
يعنی دغدغه توليد ، ...دغدغه کارگران يعنی دغدغه استقالل؛ که با خون شھدا و رنج ملت به دست آمده و
حاال حاکميت بی کفايت با ناتوانی از تنظيم بازار و متوسل شدن به واردات بی مھار ،به نقض آن می
پردازد .دغدغه کارگران يعنی دغدغه فردای ايران؛ که قرار است پس از عبور از مزاحمت ھای
خودکامان و بدکاران ،بار ديگر ايران را بسازد و نياز به دستان پرتوان و کم توقع زحمتکشان دارد«.
)تأکيد بر کلمات از ماست(

بدين سان از ديد نويسنده يا نويسندگان مقالۀ » کلمه کارگری؛ نشريهای برای مستضعفان ،اين مطمئنترين
پايگاه اصالحگری« ،دغدغۀ کارگران» ،توليد« است! اين »متخصصان دغدغه« از خود نمی پرسند
»توليد« با چه ھدفی ،در چارچوب چه روابطی و زير مديريت و کنترل چه کسانی و راھگشای چه نوع
توزيع اجتماعی محصوالت توليد شده؟ آيا کارگران دغدغۀ توليدی را دارند که در آن صرفا ھمچون
»عامل توليد« يا دقيق تر بگوئيم ھمچون وسيلۀ توليد به کار انداخته شوند و در تعيين ھدف اين توليد نقشی
نداشته باشند؟ آيا روابطی که در چارچوب آن کار می کنند و يا موقعيتی که در سازمان اجتماعی کار دارند
برايشان مھم نيست؟ آيا می خواھند صرفا نقش مجری و فرمانبر برعھده گيرند؟ آيا برايشان اين امر
اھميتی ندارد که کارفرمای غير مولد تنھا به خاطر مالکيت وسايل توليد ،ادارۀ توليد را در دست داشته
باشد يا ادارۀ توليد و سازماندھی کار را به مدير يا مديرانی که مجری اھداف او ھستند واگذار کند؟ آيا

برای کارگر مھم نيست که به عنوان مولد چه سھمی از توليد بايد به او تعلق گيرد؟ اين گونه پرسش ھا
برای »دغدغه شناسان« کلمه و »نشريۀ کارگری« آنھا مطرح نيست .تنھا »دغدغۀ توليد« مطرح است .اما
ھنگامی که از توليد حرف بزنيم و ھدف و برنامۀ توليد و چگونگی روابط توليدی و سازماندھی کار و
چگونگی توزيع محصول کار را مسکوت بگذاريم در حقيقت از توليد سرمايه داری استثمارگرانه ای که
برای کارگر حقی جز زنده ماندن برای استثمار شدن و تداوم آن قايل نيست ،حرف زده ايم .يعنی از نظام
توليدی ای که ھم اکنون در ايران در کارخانه ھا ،معادن ،کارگاه ھای ساختمانی ،مؤسسات حمل و نقل و
ارتباطات و مخابرات ،مزارع بزرگ ،بيمارستان ھا ،مدارس ،فروشگاه ھای بزرگ ،بانک ھا و غيره،
ار مزدی حاکم است ،سخن گفته ايم.
يعنی در ھمۀ بنگاه ھا و مؤسسات خصوصی يا دولتی مبتنی بر نظام ک ِ
توليدی که اين »دغدغه شناسان« از آن سخن می گويند و برای آن سينه چاک می کنند چيزی جز نظام
توليدی موجود و وضع موجو ِد حاکم نيست .پس رويکرد »کلمۀ کارگری« به توليد و به کارگر ،برخالف
گفتۀ سردمدارانش »يک جھت گيری و رويکرد متفاوت با رويکرد حاکم« نيست ،بلکه بيانگر ھمان محتوا
و غالبا ھمان کلمات استثمارگران حاکم در رژيم اسالمی است.
موضوع ديگری که نويسندگان »کلمه« بر آن تکيه دارند چنين است» :دغدغه کارگران يعنی دغدغه
استقالل؛ که با خون شھدا و رنج ملت به دست آمده و حاال حاکميت بی کفايت با ناتوانی از تنظيم بازار و
متوسل شدن به واردات بی مھار ،به نقض آن می پردازد«.
کلمۀ استقالل مانند کلمات آزادی و دموکراسی از واژه ھائی است که پيوسته مورد سوء استفادۀ کسانی
قرار می گيرد که به جای روشنگری می کوشند خاک بر چشمان توده ھا بپاشند و آنھا را از ديدن و
شناخت واقعيات و در نتيجه از تالش برای تغيير انقالبی شرايط زندگی خود بازدارند» .استقالل« معموال
در مفھوم استقالل سياسی و اقتصادی از قدرت ھای بزرگ و يا امپرياليسم )نظام سرمايه داری انحصاری
بين المللی يا جھانی( به کار می رود :استقالل يعنی توانائی تصميم گيری در عرصه ھای سياسی و
اقتصادی بدون دستور گرفتن از آن قدرت ھا و نيز بدون اجرای سياست آنھا در اثر اجبار اقتصادی .برای
آنکه کشوری بتواند مدعی استقالل کامل و واقعی گردد بايد تفاوتی ريشه ای بين سياست و اقتصادش با
سياست و اقتصاد کشورھای غير مستقل از امپرياليسم وجود داشته باشد ،ھمچنين بايد تفاوتی ريشه ای بين
سياست و استقالل کشوری که مدعی استقالل است و سياست و اقتصا ِد خو ِد قدرت ھای بزرگ امپرياليستی
وجود داشته باشد .اگر قرار باشد کشوری »مستقل« ھمان سياست و ھمان اقتصادی را داشته باشد که پيش
از به اصطالح »استقالل« داشت ،و يا سياست و اقتصادی را دنبال کند که در ماھيت خود از سياست و
اقتصاد قدرت ھای امپرياليستی متمايز نباشد ،حداقل چيزی که دربارۀ آن می توان گفت اين است که
استقالل او دچار کمبودھای بزرگی است.

ايران در زمان رژيم پھلوی مستقل نبود .اين عدم استقالل در سياست داخلی و خارجی رژيم شاه و در
اقتصاد ايران در آن زمان متجلی می شد .سياست داخلی رژيم شاه مبتنی بود بر استبداد نظامی و
بوروکراتيک ،غير منتخب بودن )در مفھوم نبود رأی آزاد مردم( ،قدرت نامحدود و غير مسئول شاه،
نقض آزادی ھا و حقوق دموکراتيک مردم ،سرکوب کارگران و تشکل ھای مستقل کارگری ،دستگيری،
شکنجه و کشتار مخالفان ،عدم استقالل قوۀ قضائی ،تسلط قوۀ اجرائی بر ديگر قوا ،نابرابری زن و مرد در
عرصه ھای اقتصادی و سياسی )به رغم به رسميت شناختن رأی زنان( ،ستم ملی و فرھنگی ،تخصيص
مسئوليت ھا و مقامات مھم به نزديکان دربار و ھزار فاميل و غيره .اکثريت عظيم تحليل گران سياسی بر
آن بودند که سياست داخلی رژيم شاه ناشی از وابستگی آن رژيم به امپرياليسم است .اين تحليل ھرچند اين
نقص را داشت که ساختار طبقاتی جامعۀ ايران و ديکتاتوری طبقاتی حاکم و حمايت طبقات باالی جامعه از
رژيم پھلوی و منافع اين طبقات در استبداد سياسی را ناديده می گرفت ،اما به ھر حال حقيقتی را در خود
داشت :سلطۀ امپرياليستی بر ايران و استثمار و غارت امپرياليستی نيازمند اختناق و سکوت قبرستانی در
ايران )»جزيرۀ ثبات« شاه( بود از اين رو سلطۀ امپرياليسم نقش غير قابل انکاری در استبداد سياسی
داخلی داشت ھرچند تنھا عامل و موجد آن نبود .رژيم شاه در عرصۀ سياست خارجی نيز تابع سياست
عمومی امپرياليسم به ويژه اھداف امپرياليسم آمريکا و انگليس در منطقۀ خليج فارس و در خاورميانه بود.
حال ببينيم با روی کار آمدن رژيم جمھوری اسالمی چه تغييری در سياست داخلی و خارجی ايران و در
اقتصاد ايران رخ داده است؟ در سياست داخلی ايران درست مانند رژيم شاه و به مقياسی بسيار بزرگتر از
آن شاھد استبداد نظامی و بوروکراتيک در شکل ديکتاتوری فردی ،قدرت نامحدود و غير مسئول ولی
فقيه ،بی معنا بودن رأی مردم ،نقض فاحش و مستمر آزادی ھا و حقوق دموکراتيک مردم ،سرکوب
کارگران و تشکل ھای مستقل کارگری ،ستم جنسی و ملی ،عدم استقالل قوۀ قضائی ،سلطۀ قوۀ اجرائی بر
قوای ديگر ،دستگيری وسيع ،شکنجه و کشتار مخالفان ،کشتار زندانيان سياسی ،تخصيص مسئوليت ھا و
مقامات مھم به نزديکان ولی فقيه ،سران نظامی و روحانيان و بوروکرات ھای حاکم و غيره ھستيم .تنھا
فرقی که  -جدا از ابعاد بزرگ تر سرکوب و اختناق و کشتار -وجود دارد اين است که سياست ارتجاعی
داخلی رژيم جمھوری اسالمی اساسا ملھم از منافع طبقات استثمارگر و مرتجع داخلی است ھرچند که به
طور غير مستقيم به نفع قدرت ھای امپرياليستی نيز ھست .به عبارت ديگر سھم ارتجاع داخلی در تعيين
سياست داخلی ايران در رژيم جمھوری اسالمی ،نسبت به رژيم شاه بيشتر است.
در سياست خارجی که روی ديگر سياست داخلی و مکمل آن است نيز وضع به ھمين صورت است.
سياست خارجی رژيم اسالمی که ھدف اصلی آن از يک سو تأمين بقای رژيم و از سوی ديگر گسترش
نفوذ آن در منطقۀ خليج فارس و خاورميانه است ،به طور غير مستقيم به نفع امپرياليسم و ارتجاع منطقه
است .به عبارت ديگر اگر سياست خارجی شاه به طور مستقيم و کنشی در خدمت امپرياليسم به ويژه

امپرياليسم آمريکا و متحدان او )به طور مشخص انگليس و اسرائيل( بود و شاه نقش ژاندارم امپرياليسم در
منطقه را بازی می کرد ،سياست خارجی جمھوری اسالمی به طور غير مستقيم و به شکل واکنشی در
خدمت امپرياليسم است .در اينجا بايد امپرياليسم را در معنی وسيع و جھانی کلمه ديد و رقبای امپرياليسم
آمريکا و غرب را نيز به حساب آورد .روشن است که واکنش امپرياليسم در برابر سياست ھژمونی طلبانه
و ارتجاعی رژيم جمھوری اسالمی به تقويت پايگاه ھای سياسی و نظامی امپرياليسم در منطقه و گسترش
نظامی گری و افزايش خطر تجاوز و جنگ منجر شده و می شود .اين به معنی آن نيست که سياست
امپرياليسم صرفا يا اساسا جنبۀ واکنشی دارد ،بلکه منظور نشان دادن اين جنبه از سياست امپرياليسم و
نقش جمھوری اسالمی در آن سياست است.
نکتۀ بسيار مھم ديگری که بايد بدان توجه داشت اين است که سياست امپرياليسم بدين جھت بد يا ارتجاعی
نيست که مثال آمريکائی يا انگليسی يا روسی و فرانسوی و ژاپنی و غيره است ،بدين خاطر بد نيست که
سياست »بيگانه« است .بدی و ارتجاعی بودن اين سياست به خاطر مبتنی بودن آن بر ستم و سلطه و
استثمار است ،به خاطر اين است که اين سياست راھگشای سلطه و ستم و استثمار بيشتر بر مردم جھان
است ،به خاطر اين است که اين سياست آبستن جنگ ھای غارتگرانه و منھدم کننده است ،به خاطر نقض
حقوق ملت ھا در تعيين سرنوشت خود است و اين فارغ از اين است که چه کشوری در پشت اين سياست
قرار دارد .بايد با چنين سياستی مبارزه کرد خواه »خودی« باشد و خواه »بيگانه« .بدين سان استقالل
واقعی سياسی ھنگامی به وجود می آيد که سياستی مترقی و انقالبی جايگزين سياست تجاوز و سلطه – از
ھر جانب که می خواھد باشد – گردد.
آنچه در مورد استقالل سياسی گفتيم در مورد استقالل اقتصادی ھم صادق است .استقالل اقتصادی از
امپرياليسم تنھا با استقرار روابط اقتصادی ای غير از روابط سرمايه داری و برتر از آن روابط ،يعنی با
استقرار روابط اقتصادی سوسياليستی ميسر است نه صرفا با »تنظيم بازار« چنان که بخشی از اقتصاد
دانان و سياست گذاران بورژوازی آن را موعظه و نويسندگان »کلمه« تکرار می کنند .روابط سرمايه
داری ناگزير به ھژمونی و سلطه می انجامند ،زيرا ھژمونی طلبی و انحصارجوئی در ذات سرمايه و
مالکيت خصوصی وسايل توليد نھفته است .ما اين ھژمونی طلبی را حتی در روابط بين بزرگترين دولت
ھای سرمايه داری می بينيم.
اگر از ديدگاه طبقاتی به مسأله بنگريم ،استقالل اقتصادی کارگران ھنگامی به وجود می آيد که کارگران
کار مزدی نباشند .پس استقالل اقتصادی
ديگر وابسته به سرمايه داران ،وابسته به سرمايه ،وابسته به ِ
کار مزدی باشد .بدين سان »استقالل کشور«
کارگران نمی تواند چيزی جز نفی سرمايه داری و نظام ِ
الزاما به معنی استقالل طبقۀ کارگر نيست .ھرچند استقالل سياسی کشور در معنی مترقی آن ،يعنی در

صورت داشتن سياستی غير از سياست امپرياليسم و ضد سياست امپرياليستی از موضعی مترقی و
انقالبی ،می تواند کارگران را در مبارزه برای استقالل اقتصادی شان ،يعنی در مبارزه برای استقرار و
ساختن سوسياليسم ياری دھد .با توجه به مجموعۀ آنچه گفته شد می توان نتيجه گرفت که »استقالل
جمھوری اسالمی« متضمن سياستی متمايز از محتوای سياست امپرياليستی ،يعنی سياست قھر و غلبه،
سياست سرکوب و اختناق ،سياست ھژمونی طلبی و جنگ افروزی نيست و »استقاللی« از نوع جمھوری
اسالمی )اگر بتوان بدان نام استقالل نھاد( ،نه از نظر سياسی و نه اقتصادی نمی تواند مطلوب طبقۀ کارگر
باشد.
حال به رغم ھمۀ اين واقعيات ،نويسندگان »کلمه« از کارگران می خواھند که بجای استقالل طبقاتی خود
)که ضد منافع استثمارگرانۀ سرمايه داران و زمينداران و سياست ھای داخلی و خارجی آنھاست( و بجای
تعيين سرنوشت خود با در دست گرفتن قدرت سياسی ،به پاس »خون شھدا و رنج ملت« در گذشته،
ھمچنان تابع رژيم اسالمی و البته فعال در به حاکميت رساندن آنان باشند!
اما شاه بيت مقالۀ »کلمه« در آخرين عبارتی است که از آن نقل کرديم» :دغدغه کارگران يعنی دغدغه
فردای ايران؛ که قرار است پس از عبور از مزاحمت ھای خودکامان و بدکاران ،بار ديگر ايران را بسازد
و نياز به دستان پرتوان و کم توقع زحمتکشان دارد «.پس کارگران که از نظر اينان صرفا »عامل
توليدند« بايد دغدغۀ »استقاللی« را داشته باشند که سياست داخلی اختناق و خفقان و سرکوب و سياست
خارجی حفظ بقای رژيم به ھر قيمت و ھژمونی طلبی ارتجاعی منطقه ای را يدک می کشد .افزون بر آن
کارگران بايد با »دستان پر توان و کم توقع« شان ،ايران را برای سرمايه داران بسازند! تصوير ارتجاعی
و توھين آميزی که نويسندگان »کلمه« در عبارات باال از طبقۀ کارگر ارائه می دھند موجودی منفعل،
عضله ای تحت فرمان و عاری از آگاھی و درک و احساس انسانی است که در اين مصرع سعدی
توصيف شده است» :بيچاره خار می خورد و بار می برد!«
»کلمۀ کارگری« به تبليغ حرکات کسانی مانند عليرضا محجوب ،سھيال جلودار زاده و غيره می پردازد که
سی و سه سال شريک جرم جمھوری اسالمی در سرکوب ھا ،تصفيه ھا ،اخراج ھا ،ضرب و شتم ھای
کارگران بوده اند و اينک در خوش خدمتی به مرشد و حامی شان رفسنجانی ،و برای حفظ موقعيت خود
در بازی ھای سياسی آينده به منظور داشتن سھم بيشتر از غارت و کنار زدن رقيبان شان می خواھند
کارگران را به عامل بی ارادۀ خود و به سپر بال تبديل کنند .کسانی که در کسوت کارگری به درھم
شکستن شوراھای کارگری و سنديکاھای مستقل در سال ھای  ٥٨تا  ٦٢شرکت داشتند و حتی به ھنگام
بازگشائی سنديکای شرکت واحد و جلسات مجمع عمومی آن در ضرب و شتم رھبران و فعاالن اين سنديکا
و برھم زدن گردھمائی ھای شان با نيروھای امنيتی و پليس رژيم ھمکاری می کردند و گاھی در درنده

خوئی از آنھا نيز پيشی می گرفتند اينک از کارگران می خواھند که به سمت اين کارگزاران بورژوازی
در درون جنبش کارگری بروند .آنھا ھمچنين برخی از فعاالن کارگری از »کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد
تشکل ھای کارگری«» ،سنديکای شرکت واحد«» ،اتحاديۀ آزاد کارگران ايران« مانند جليل محمدی،
شاپور احسانی ،جعفر عظيم زاده ،عباس نژند کودکی ،ناصر غالمی ،داود رضوی و وحيد فريدونی را به
غرفۀ ايلنا در نمايشگاه مطبوعات دعوت می کنند تا به اتفاق يکديگر از »حقوق کارگران دفاع کنند« و
»کلمۀ کارگری« به تبليغ اين غرفۀ و درج »انتقاد« عليرضا محجوب مبنی بر »بی توجھی رسانه ھا به

اخبار کارگری و به جامعۀ  ٤٠ميليون نفری کارگران ايران« می پردازد! )ر.ک .به مقالۀ »کارگران را
سانسور نکنيد« در تک برگی »کلمۀ کارگری«(

٢
در اين تالش برای کشاندن کارگران به دنباله روی از اصالح طلبان حکومتی ،يعنی نمايندگان آن بخش از
بورژوازی که از مسندھای قدرت بيرون انداخته شده اند» ،کلمۀ کارگری« تنھا نيست .غير از »حزب
اسالمی کار« و ھمگنان آن که سال ھاست به تالش مشابھی دست زده اند ،برخی از روشنفکران و يا
کارگرانی که خود را »چپ« و »دموکرات« و غيره می نامند نيز کار چاق کن تالشی ھستند که ھدف آن
جذب کارگران به »جنبش سبز« است .ما در اين بخش به ديدگاه ھای يکی از اين روشنفکران ،محمد
مالجو استاد سابق دانشگاه ،که در سايت »کانون مدافعان حقوق کارگر«» ،فصل نامۀ فرھنگی و اجتماعی
گفتگو« و »نشريۀ مھرگان« و غيره مقاله می نويسد ،به طور خالصه اشاره و برخورد می کنيم .مالجو
تنھا فرد از اين گونه روشنفکران و حتی شاخص ترين آنھا نيست .علت اينکه ما به بررسی ديدگاه او در
اين مورد می پردازيم اين است که او نوشته ھا و گفتارھای متعددی در اين باره دارد و به اصطالح در
نظر خود پيگير است .علت ديگر اين است که »سايت کلمه« مصاحبه ای از او را که در اواخر اسفند
 ١٣٨٩با تارنمای »تھران ريويو« انجام داده و »کلمه« آن را مناسب روز و »آشکار کننده وجوھی مستور
شده از ماھيت کنش سياسی ِ اکنون ما« تشخيص داده ،درج کرده است .البته »کلمه« در اين باره »حسن
کشاندن کارگران
نظری
انتخاب« به خرج داده چون مصاحبۀ تقريبا دو سال پيش مالجو تالشی برای توجيه
ِ
ِ
به دنباله روی از اصالح طلبان است که اينک »کلمۀ کارگری« بدان مشغول شده است.
نسخه ای که دکتر مالجو برای کارگران ايران تجويز می کند سازش طبقاتی با بورژوازی و به طور کلی
»توافق و سازش ميان ھمۀ طبقات« برای دست يابی ھم به »رشد اقتصادی« و ھم »عدالت اجتماعی«
است .او در مقالۀ »باب گفتگو ،کارگران و دولت در ايران« در فصل نامۀ فرھنگی و اجتماعی گفتگو می
نويسد» :بی ترديد نوعی بازتوزيع ثروت اجتماعی که به نفع طبقۀ کارگر باشد ھم از الزمه ھای رشد
اقتصادی است و ھم از الزمه ھای تحقق عدالت اجتماعی .بدون بازتوزيع ثروت اجتماعی در کشور نمی

توان به حداقلی از توافق و سازش ميان ھمۀ طبقات برای تحقق اين ھر دو ھدف رسيد) «.تکيه بر کلمات
از ماست(
اما علت اينکه کارگران از نظر مالجو بايد به سازش با بورژوازی و به طور کلی با طبقات باالتر روی
آورند چيست؟ پاسخ مالجو به اين پرسش چنين است:
»طبقۀ کارگر دست کم در کانون دو تعرض اجتماعی عمده که در قالب دو نوع متمايز از شکاف ھای
اجتماعی تجلی می يابند جای دارد :از سوئی تضاد ميان نيروی کار و سرمايه و از ديگر سو تضاد ميان
دموکراسی خواھی و اقتدارگرائی .اولی بازتاب نوعی روابط بين المللی است و عميقا تحت تأثير پروژۀ
جھانی شدن سرمايه ،و دومی انعکاس نوعی روند ملی است و سخت زير نفوذ پروژۀ دموکراسی ستيزی
نيروھای اقتدارگرای داخلی.
آن دسته از ارزيابی ھا که پتانيسيل طبقۀ ھماره زير ضرب و نه چندان تشکل يافتۀ کارگر برای نقش
آفرينی توأمان در ھر دو کانون تعارض اجتماعی را مثبت می انگارند سخت اغراق آميز به نظر می
رسند .تحليل گرانی که فراخوان به کارگران برای پيوستن به تحوالت جاری را منطبق بر منطق انحالل
طلبانه ای می دانند که طبقۀ کارگر را به مذبح بورژوازی می فرستد با ممانعت از تمسک طبقۀ کارگر به
ائتالف ھای طبقاتی عمال زمينه ھای انزوای طبقاتی کارگران را مھيا می کنند .در شرايطی که کارگران
نه از توان تشکيالتی چندانی برخوردارند و نه از انسجام تمام عيار طبقاتی و در عين حال چه به واسطۀ
دھه ھا ممانعت از تأسيس تشکل ھای مستقل و چه به واسطۀ انحصار حقوقی و حقيقی شوراھای اسالمی
کار عمال از نوعی تشکل فراگير بی بھره ھستند ،طبقۀ کارگر چندان گريزی ندارد از تمرکز موقت روی
صرفا يکی از کانون ھای دوگانۀ تعارض اجتماعی و برگزيدن متحدان طبقاتی از ميان برخی طبقات
فرادست) «.تکيه بر کلمات از ماست(
خالصه اينکه از نظر مالجو طبقۀ کارگر با دو تضاد درگير است يکی »تضاد ميان نيروی کار و سرمايه«
و ديگری »تضاد ميان دموکراسی خواھی و اقتدارگرائی« .اولی »بازتاب نوعی روابط بين المللی است«
و دومی »انعکاس نوعی روند ملی« .طبقۀ کارگر به خاطر ضعف تشکيالتی و عدم انسجام طبقاتی نمی
تواند به ھر دوی اين تضادھا بپردازد و بايد روی يکی متمرکز شود و ناچار است متحدانی از طبقات
فرادست جامعه برگزيند.
کمی روی اين دو تضادی که مالجو می گويد و نحوۀ برخورد به آنھا مکث کنيم .نخست اينکه »تضاد ميان
نيروی کار و سرمايه« دقيق نيست و درست و دقيق اين است که گفته شود تضاد ميان کار و سرمايه )(١

مالجو مدعی است که اين تضاد بازتاب نوعی روابط بين المللی است ،يعنی داخلی نيست .به عبارت ديگر
ما روابط توليدی سرمايه داری داخلی نداريم و انعکاس رابطۀ جھانی سرمايه است که در ايران عمل می
کند .ھر کارگری در تجربۀ روزانه اش به پوچ بودن چنين ادعائی پی می برد .سرمايه نوعی رابطه است
و نه صرفا يک شيئی .رابطۀ معينی بين انسان ھا در روند توليد .توليد توسط کارگران مزدی ای که

صاحب وسايل توليد نيستند برای کسانی يا مؤسساتی که صاحب اين وسايل اند ،ھمان توليد سرمايه داری
است که طی بيش از  ١٠٠سال اخير در ايران رشد و توسعه يافته و از پايان دھۀ  ١٣٤٠به شيوۀ توليد
مسلط تبديل شده است .رابطۀ سرمايه داری از مريخ به ايران نيامده ،بلکه در متن تکامل نيروھای مولد
خود اين جامعه شکل گرفته است .البته سرمايۀ خارجی و روابط اقتصادی و مالی بين المللی در شکل
گيری و تکامل آن نقش داشته است ،اما اين بدان معنی نيست که ما سرمايۀ داخلی يا انباشت داخلی يا
بورژوازی داخلی يا روابط سرمايه داری داخلی نداريم .مالجو با گفتن اينکه »تضاد ميان نيروی کار و
سرمايه  ...بازتاب نوعی روابط بين المللی است« در واقع ،می خواھد مبارزۀ طبقۀ کارگر به ضد
بورژوازی »خودی« را منحرف کند و اين مبارزۀ مشخص را به مبارزه ای انتزاعی با »سرمايۀ جھانی«
مبدل سازد که البته آن ھم به خاطر »ناتوانی تشکيالتی کارگران« وقتش نرسيده است! مالجو در مقاالت
ديگر خود از مبارزه در محيط کار سخن می گويد معلوم نيست که اگر مبارزه در محيط کار به ضد روابط
حاکم بر روند کار در آن محيط و از آن رو در تمام جامعه نباشد چه مضمون ديگری می تواند داشته باشد؟
تز مالجو مبنی بر اينکه تضاد بين نيروی کار و سرمايه بازتاب رابطه ای بين المللی است و در نتيجه منشأ
داخلی ندارد ،فارغ از ھر نيتی که مالجو داشته باشد در خدمت بخش ھای مختلف بورژوازی ايران است.
مالجو که کارگران را در انتخاب »کانون تعارض« يعنی »تعارض بين کار و سرمايه« و » تعارض بين
دموکراسی خواھی و اقتدارگرائی« مخير گذاشته ،يواشکی انتخاب کانون تعارض دوم را ھمچون امر
مسلمی مفروض می گيرد و در اين زمينه نيز کارگران را ناگزير از انتخاب متحدانی از طبقات فرادست
جامعه قلمداد می کند.
واقعيت اين است که »تضاد ميان دموکراسی خواھی و اقتدار گرائی« که بيان ناقص و ُم ِد روز با »ادبيات
اصالح طلبان« از تضاد بسيار مھم روبنای سياسی و حقوقی فرسوده و ارتجاعی با نيروھای مولد و
روابط اقتصادی نوين است ،خود ،با تضاد بسيار مھم ديگر ،يعنی تضاد بين کار و سرمايه در پيوندی
بسيار نزديک قرار دارد .حتی اگر بخواھيم اصطالح مالجو را به کار ببريم بايد بگوئيم که در »دموکراسی
خواھی« طبقات مختلف جامعه و به طور کلی در درک از دموکراسی بين طبقات گوناگون تفاوت ھای
مھمی دارد و ھمگی را نمی توان به صورت »فله ای« روی ھم ريخت .مثال عرفی گری )الئيسيته يا
سکوالريسم( که از ديدگاه دموکراسی انقالبی به معنی جدائی دين از دولت )در معنی وسيع کلمه که دستگاه
اجرائی ،قانونگذاری و قضائی را دربر می گيرد( و آموزش ،قطع کمک ھای دولتی به نھادھای دينی،
نبود دين و مذھب رسمی و در عين حال آزادی ھمۀ اديان و مذاھب و آزادی بی مذھبی و آزادی تبليغ ضد
دينی است ،از سوی ھمۀ نيروھای اجتماعی بدين صورت درک نمی شود .برخی ،مانند متحدان آقای مالجو
يعنی اصالح طلبان و جنبش سبز ،عرفی گری را از بيخ و بن قبول ندارند و برخی تنھا در مفھوم آزادی
ھمۀ اديان قبول دارند ،برخی بر قطع کمک ھای دولتی به مؤسسات دينی يا عدم تدريس مواد دينی در
مدارس اصرار دارند و برخی نه .اختالفاتی از اين دست در مورد مسألۀ ملی ،حقوق زنان ،آزادی

مطبوعات و احزاب و سنديکاھا ،سيستم قضانی ،شکل حکومت و غيره و غيره وجود دارد .واقعيت اين
است که در ھيچ مسألۀ اجتماعی و در ھيچ »کانون تعارضی« نمی توان عامل طبقه ،منافع طبقاتی ،مبارزۀ
طبقاتی ،درک طبقاتی و موضع طبقاتی را کنار گذاشت.
مالجو ھم از طبقات ،از سرمايه دار و کارگر و از »طبقۀ متوسط « )که ظاھرا منظورش خرده بورژوازی
است( حرف می زند )البته »زمينداران« در جامعۀ مالجو وجود ندارند ھمان گونه که حتی در ادبيات
بسياری از چپ ھای راديکال ھم چيزی به نام زميندار در جامعۀ ايران وجود ندارد!( .اما مالجو برای اين
از طبقات حرف می زند که سازش طبقاتی را توجيه کند و نه اينکه نقش مبارزۀ طبقاتی را در عرصۀ دو
تضاد بسيار مھم جامعه :تضاد بين روابط توليدی و نيروھای مولد )يا تضاد ميان کار و سرمايه( و تضاد
ميان روبنای سياسی و حقوقی از يک سو و نيروھای مولد و روابط توليدی از طرف ديگر ،به عنوان
نيروھای محرک و تکامل بخش و حل کنندۀ اين تضادھا توضيح دھد .کافی است به گفته ھای زير از او در
مصاحبه ای که با تھران ريويو در اسفند سال  ١٣٨٩کرده و سايت کلمه به عنوان توجيه گر نظری تالش
خود برای تبديل کارگران به دنباله رو بورژوازی مورد استقبال قرار داده و درج نموده توجه کنيم:
»ھم بورژوازی وابسته به دولتھای شانزده سالۀ پس از جنگ ،ھم طبقۀ کارگر که در ساليان پس از جنگ
به شدت زير ضرب سياستھای اقتصادی اين بورژوازی بوده است ،و ھم طبقۀ متوسط که در نيمه راه
ميان دو طبقۀ اخير ھمواره موقعيت پاندولی داشته است ،ھر سه ،در اتحادی کمرنگ و نه چندان استوار با
يکديگر در قالب جنبش سبز به رويارويی با بورژوازی نظامی برآمده از جريان اقتدارگرا برخاستهاند ،اما
عمدتا ً در پھنۀ سه نھاد انتخابات و خيابان و فضای مجازی .در عين حال ،نوعی نزاع طبقاتی نيز ميان اين
متحدان برقرار است :جريانھای اولترا راست خواھان استمرار ھژمونی بورژوازی در جنبش سبز ھستند
و جريانھای اولترا چپ درصدد برقراری ھژمونی طبقۀ کارگر .يکی از عللی که محل کار ھنوز به محل
منازعه تبديل نشده است ھمين نزاع طبقاتی است .اگر بين اين دو گروه نوعی سازش طبقاتی صورت
نگيرد ،میتوان گفت برنده به احتمال قوی جريان اقتدارگرا خواھد بود که بورژوازی نظامی برآمده از آن
در شرف دستيابی به قدرت تمام و کمال است .طبقات بورژوازی و متوسط که بخش پرطنين جنبش سبز را
شکل دادهاند ھنوز که ھنوز است نتوانستهاند با اتکا بر استراتژیھای چھارگانۀ سياستورزی انتخاباتی،
فشار خيابانی ،کنش ارتباطی ،و گسترش دايرۀ آگاھیرسانی به کوچکترين توفيقی در جابجايی قدرت
سياسی دست يابند .فعاالن طبقۀ کارگر نيز که فاقد ھرگونه بخش متشکل توانمند ھستند حتی در دھۀ اخير
نيز که دوران عروج مجدد جنبش کارگری است ھرگز نتوانسته اند دستاوردھای پايداری را ولو در زمينۀ
مطالبات حداقلی کارگران کسب کنند .اين دو مجموعه به يکديگر عميقا ً نياز سياسی دارند ،نيازی دوسويه
و دوطرفه .از نگاه تحليلگران چپ دموکرات ،جنبش کارگری در دورۀ پس از بيست و دوم خرداد به
منزلۀ جنبشی بوده است که مستقل از حيات جنبش فراطبقاتی سبز راه خود را طی میکرده است.

جنبش کارگری و جنبش سبز در دورۀ پس از انتخابات برای مبارزه با اقتدارگرايی به ھيچ وجه در خدمت
يکديگر قرار نگرفتهاند .به دليل نيازھای دوطرفهای که اقتضای وضعيت سياسی کنونی است ،يگانه نامزد
رفع کمبودھای ارتقای سطح جنبش کارگری و تبديل کردن محل کار در بخشھای کليدی اقتصاد به محل
منازعه و به اين وسيله از قوه به فعل رساندن اثربخشی سياسی نيروھای کارگری برای جابجايی قدرت
عبارت است از بخش پرطنين جنبش سبز که غالبا ً به بورژوازی شانزده سالۀ پس از جنگ و طبقۀ متوسط
تعلق دارند .ائتالف سياسی ميان جنبش سبز و جنبش کارگری مشخصا ً به اين معناست که بخش ثروتمند و
قدرتمند و پرطنين جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلی حمايت مالی و پشتيبانی سياسی و پوشش کارآمد رسانهای
را برای اعتراضات کارگری ميان بخش غير متشکل نيروی کار در بخشھای کليدی اقتصاد فراھم
بياورد) «.تکيه بر کلمات از ما است(
بدين سان از نظر مالجو سه طبقه يعنی بورژوازی )منظورش بورژوازی محصول دوره ھای رفسنجانی و
خاتمی است( ،طبقۀ کارگر و خرده بورژوازی )"طبقۀ متوسط "( در ائتالفی کمرنگ در جنبش سبز گرد
آمده اند .از ديد او در اين جنبش يک جريان راست افراطی وجود دارد که خواھان ھژمونی بورژوازی
است و يک جريان چپ افراطی که خواھان ھژمونی طبقۀ کارگر .مالجو می گويد اين دو جريان که قاعدتا
يکی شان متعلق به بورژوازی و ديگری متعلق به طبقۀ کارگراست بايد با ھم سازش کنند و گرنه به نفع
جريان اقتدارگرا تمام می شود .مالجو مدعی است علت اينکه مبارزه به محل کار گسترش نيافته اين است
که اين دو جريان )راست افراطی و چپ افراطی( با ھم وارد نزاع طبقاتی شده اند .خواننده ای که در اين
مسأله به دنبال »پرتقال فروش« می گردد بايد بداند که مبارزۀ مورد نظر مالجو مبارزۀ مشترک و متحدانۀ
بورژوازی محصول دورۀ رفسنجانی و خاتمی ،طبقۀ کارگر و طبقۀ متوسط به ضد »بورژوازی نظامی«
حاکم است که ھمان جناح اقتدارگرا است .بدين سان مالجو توصيه می کند که جنبش سبز و جنبش کارگری
بايد در خدمت يکديگر باشند.
ما وارد نقد اين مبحث مالجو نمی شويم چون فکر می کنيم نکاتی که نسبتا به تفصيل در بررسی ديدگاه
»کلمه« و »کلمۀ کارگری« در آغاز مقاله گفتيم پاسخ بحث اخير مالجو نيز ھستند .تنھا در اينجا به نکته ای
ديگر اشاره می کنيم که نه تنھا در مورد بحث مالجو ،بلکه در مورد بسياری از به اصطالح »تحليل ھای
طبقاتی« احزاب ،جنبش ھا و غيره صادق است .آن نکته اين است که از روی ترکيب طبقاتی اعضا يا
ھواداران يا ھمراھان يک حزب يا جبھه يا جنبش نمی توان دربارۀ ماھيت طبقاتی آن داوری کرد .تودۀ
اعضا و ھواداران احزاب بورژوائی ،احزاب »اقتدارگرا« و حتی احزاب فاشيست ،افرادی از طبقات پائين
ھستند ،در حالی که اين احزاب بيانگر منافع طبقات پائين نيستند .ھمچنان که در احزاب کارگری ممکن
است عناصری که خاستگاه طبقاتی شان طبقات باالست وجود داشته باشند که با ترک موقعيت و موضع و
پراتيک طبقات باال و اتخاذ موضع پرولتری به طبقۀ کارگر پيوسته باشند .ماھيت حزب يا جبھه يا جنبش
را برنامۀ آن و سياست و عملی که برای تحقق آن برنامه اتخاذ می کند تعيين می نمايد .حال معلوم نيست

برچه اساسی مالجو جنبش سبز را محل گردھمائی بورژوازی ،کارگران و خرده بورژوازی فرض کرده
است و »برنامۀ« جنبش سبز چگونه توانسته است اين سه طبقه را راضی کند و تنھا مشکلشان اين بوده که
ھژمونی دست که باشد؟!
در دنيای مالجو نه تنھا طبقاتی که از نظر اقتصادی – اجتماعی و سياسی اختالفات بنيادی دارند با ھم
مبارزه نمی کنند و می توانند وارد سازش شوند ،بلکه می توانند يار و غمخوار يکديگر ھم باشند! به ھمين
جھت است که مالجو خير خواھانه به »بورژوازی جنبش سبز« توصيه می کند تا به »حمايت مالی،
پشتيبانی سياسی و پوشش کارآمد رسانه ای اعتراضات کارگری در بخش ھای کليدی اقتصاد« بپردازد:
»ائتالف سياسی ميان جنبش سبز و جنبش کارگری مشخصا ً به اين معناست که بخش ثروتمند و قدرتمند و
پرطنين جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلی حمايت مالی و پشتيبانی سياسی و پوشش کارآمد رسانهای را برای
اعتراضات کارگری ميان بخش غير متشکل نيروی کار در بخشھای کليدی اقتصاد فراھم بياورد «.مالجو
ترکيب »منصفانه« ای از پول سرمايه دار و خون کارگر ساخته است.
اگر آدم ناباور و بد طينتی در اين مورد شک کند و »ُبزک نمير بھار می آد خربزه با خيار می آد!« را
زمزمه کند يا ضرب المثل »دو زار بده آش و به ھمين خيال باش« را يادآوری نمايد بايد به او گفت که
شال سبز ميرحسين دچار شک و ترديد
خبث ذاتی و عناد درونی اش باعث شده در معجزات و کرامات ِ
شود.

٣
در اينجا نکاتی از مقالۀ » تأملی بر تاكتيك ھا ،و استراتژی مناسب مبارزاتی برای پيشبرد جنبش مردمی«
مندرج در »نامۀ مردم« ارگان مرکزی حزب تودۀ ايران ،شمارۀ  ،٩٠٠مورخ  ٩مرداد  ١٣٩١را نقل و
بررسی می کنيم .اين مقاله با آنکه حدود سه ماه و نيم پيش از انتشار تک برگی »کلمۀ کارگری« جنبش
سبز نوشته شده حاوی مواضع و ديدگاه ھائی است که گوئی پيش درآمد و نويد بخش انتشار آن تک برگی
ھستند و نويسنده يا نويسندگان مقالۀ »تأملی بر تاکتيک ھا و استراتژی «...می توانند به خاطر اينکه
نبضشان با نبض نويسندگان »کلمه« و »کلمۀ کارگری« ھماھنگ بوده است به خود تبريک بگويند .مقالۀ
»تأملی بر تاکتيک ھا و استراتژی «...پس از گفتن اينکه »جنبش سبز نماد مبارزات اعتراضی مردم ميھن
ما در دورۀ کنونی است« و اينکه اين جنبش شکست نخورده و »مقاومت رھبران در حصر آن« ادامۀ
مبارزه با استبداد است و در روند »ارزيابی و بازسازی و درس آموزی از گذشتۀ خود ساکن نيست« چنين
ادامه می دھد:
درون جنبش ،توجه
»در اين رابطه ،يكی ديگر از نکته ھای مثبت و تأييد كننده پويايی بحث ھای كنونی
ِ
كردن بُعد عدالت اجتماعی و لزوم پيوند ارگانيگ جنبش
ھرچه بيشتر به نقصان ھای جنبش سبز در مطرح
ِ
با مبارزه طبقه كارگر و اليه ھای زحمتكشان و بسيج آن ھا بر ضد ديكتاتوری حاكم است .شايان تذكر

است كه ،ميرحسين موسوی در اوج خيزش جنبش سبز برضد كودتای انتخاباتی به اين مسئله به خوبی
توجه كرد :ما می گوييم و حاضريم در مباحثات نشان دھيم كه امروز منافع و حقوق مستضعفان و
كارگران و كارمندان و ساير اقشار ملت در يك فساد بزرگ در حال غرق شدن است .به اعتقاد ما ،معنای
اين گفته ميرحسين موسوی در عمل و مبارزه سياسی ،توجه داشتن به رابطه حساس دو جانبه ميان
تغييرھای روبنای سياسی به سوی دموكراسی ،و تغييرھای زير بنای اقتصادی با گرايش به عدالت
اجتماعی است«
بدين سان از ديد حزب توده ،جنبش سبز در جريان ارزيابی گذشته و درس گيری از آن به ضرورت
»پيوند ارگانيک با طبقۀ کارگر« و طرح عدالت اجتماعی پی برده است .البته نويسنده يا نويسندگان مقاله با
نقل قول از ميرحسين موسوی و مداحی او توجه نکرده اند يا خود را به تجاھل زده اند که آنچه به نام سمت
گيری جديد جنبش سبز از آن نام می برند از حد حرفی که از ميرحسين موسوی نقل کرده اند فراتر نمی
رود که انتقاد به فساد است و نه استثمار .ھمۀ کسانی که مباحثات انتخاباتی سال  ١٣٨٨را دنبال کرده
باشند می دانند که »مبارزه با فساد« يکی از موضوعات بحث ھمۀ کانديداھای رژيم بود .احمدی نژاد ،اين
نوکر وقيح بورژوازی بوروکرات – نظامی نيز افشای فساد دولت ھای گذشته و مبارزه با فساد را به
»اسب جنگی« خود تبديل کرده بود .ما در ابتدای مقاله به تفصيل نشان داديم که دغدغۀ جنبش سبز استثمار
کارگران نيست و اين جريان ،کلمه ای دربارۀ استثمار بر زبان نياورده است و از کارگران خواسته تا با
پيوستن به جنبش سبز »خودکامان و بدکاران« را کنار بزنند و جريان سبز را که خواستار اجرای قانون
اساسی رژيم جمھوری اسالمی است بر سر کار آورند و»ايران فردا« را با »دستان پرتوان و کم توقع«
خود بسازند .خواننده توجه دارد که جنبش سبز حتی مخالفان سياسی خود را استثمارگر يا عامل استثمارگر
نمی نامد و حتی در حرف وعدۀ بھبود زندگی بھتر به کارگران در آينده ھم نمی دھد و می گويد که در آينده
ھم کارگران بايد با دستان پر توان و کم توقعشان کار کنند و ايران را برای آنھا بسازند .بدين سان حزب
توده مانند ھمۀ مداحان ،کاسۀ داغ تر از آش شده »فضايلی« به موسوی و جنبش سبز نسبت می دھد که
خود آنھا مدعی اش نيستند .ھمان گونه که در مداحی خمينی و خط امامی ھا اھداف سياسی و اقتصادی –
اجتماعی ای را به آنھا نسبت می داد که نقطۀ مقابل کردار واقعی خمينی و دار و دسته اش بود.
اما کار اصلی حزب توده در اين روند ،مداحی نيست .مداحی وسيله ای است برای دست يابی به سھمی از
قدرت که انتظار دارد به سردمداران اين حزب پس از تغيير اوضاع »اعطا« شود .حزب توده عين ھمين
سياست را در مورد خمينی به اجرا درآورد و نتيجه اش را ديد .ممکن است اين پرسش پيش آيد که به رغم
اين ھمه تجربۀ منفی و ذلت بار چرا باز حزب توده ھمين سياست را دنبال می کند؟ علت اين امر را در
ساختار ايدئولوژيک و در گرايش طبقاتی اين حزب بايد ديد .اينھا ھمواره برای تغييرات اجتماعی چشم به
»باال« دارند :خواه اين »باال« طبقات و اليه ھای فرادست جامعۀ ايران باشد و خواه قدرت خارجی )البته
به گمان آنھا مترقی و انقالبی مانند شوروی پيش از فروپاشی( .چنين ايده ای بر سياست و پراتيک ھفتاد

سالۀ اين حزب ،حاکم بوده است .اين اتکا به طبقات باال و بی اعتمادی به پائينی ھا – که صريحا گفته نمی
شود چون ھيچ سياست مداری صريحا نمی گويد که به تودۀ مردم اعتماد ندارد – به شکل ضرورت
»جبھه« و »اتحاد طبقاتی« و غيره مطرح می گردد .منظور اين نيست که ھر جبھه يا ھرگونه اتحاد
طبقاتی ناشی از بی اعتمادی به توده ھاست اما در مورد اينھا چنين است .ناشی از سازش طبقاتی است.
اين گرايش رويزيونيستی چند دھه پيش به صورت سياست »راه رشد غير سرمايه داری« از سوی »حزب
کمونيست شوروی« فرمول بندی شد و مورد پذيرش احزاب »کمونيست« دنباله رو حزب رويزيونيست
شوروی قرار گرفت .ادعا بر اين بود که کشورھای نو استقالل با تشکيل جبھه و ائتالفی در داخل از
کارگران و دھقانان و خرده بورژوازی شھری و بورژوازی ملی که برنامۀ بازسازی اقتصادی و اجتماعی
و فرھنگی ای متکی بر دولتی کردن بخش ھای عمدۀ اقتصاد داشته باشد ،از طريق ھمکاری ھای
اقتصادی ،سياسی ،فرھنگی و نظامی با اتحاد شوروی و ديگر کشورھای به اصطالح سوسياليست می
توانند بدون گذار از تمام مراحل سرمايه داری وارد سوسياليسم شوند .مدل آنھا کشورھائی مانند ھند،
سريالنکا ،مصر ،سوريه ،عراق ،ليبی ،الجزاير ،آنگوال ،شيلی )در زمان آلنده( ،گينه ،افغانستان )پس از
روی کار آمدن رژيم طرفدار شوروی در آن( و غيره بود .طبق اين تز ،با »پيروزی انقالب دموکراتيک
ملی« در کشورھای مستعمره يا نيمه مستعمره و در صورت تشکيل جبھۀ متحد طبقات »انقالبی و مترقی«
و اتخاذ سياست ضد امپرياليستی و ھمکاری ھمه جانبه و درازمدت با »اردوگاه سوسياليستی« امکان گذار
از مرحلۀ اقتصادی پيشاسرمايه داری به سوسياليسم وجود داشت .يعنی اين کشورھا می توانستند با اتخاذ
راه رشد و توسعه ای که مبتنی بر سلطۀ سرمايۀ خصوصی نباشد به سوسياليسم گذار کنند بی آنکه مجبور
باشند تمام مراحل تکامل سرمايه داری را طی نمايند .در اين ديد نه مبارزۀ طبقاتی ھمچون موتور محرک
تاريخ و نه رھبری پرولتاريا در انقالب دموکراتيک و ضد امپرياليستی ،نه انقالب ارضی و نه تداوم
انقالب در مفھموم مارکسيستی آن و به طور مشخص گذار انقالبی از انقالب دموکراتيک به انقالب
سوسياليستی مطرح نبود .سازش طبقاتی برای ايجاد جبھه ،استقرار سرمايه داری دولتی ،گسترش روابط
اقتصادی ،سياسی و نظامی با »اردوگاه سوسياليستی« و ديپلوماسی متمايل به شوروی جای ھمۀ اينھا را
می گرفت.
شکست تز »راه رشد غير سرمايه داری« ھمانند شکست به اصطالح »سوسياليسم اردوگاھی« باعث شد
که در دو دھۀ اخير حتی طرفداران پر و پا قرص اين تز ،از جمله حزب توده ،ديگر حرفی از »راه رشد
غير سرمايه داری« نزنند .اما اين بدان معنی نبود که مبانی ايدئولوژيک اين تز را کنار گذاشته اند .در
غياب حامی خارجی )شوروی و بلوک شرق( ،که يکی از ستون ھای اصلی تز راه رشد غير سرمايه
داری بود و در شرايطی که سياست ھای اقتصادی نئو ليبراليسم جايگاه بسيار مھم تری نسبت به سياست
ھای کينزی و »سياست ھای سرمايه داری ارشادی« در سراسر جھان گرفته است )ھرچند که با بحران
اقتصادی کنونی امکان استفاده از برخی تدابير اقتصادی کينزی و سياست تنظيم بازارھای مالی افزايش

می يابد( ،ابزار چندانی برای حزب توده و جريان ھای مشابه باقی نمانده تا تز »توسعۀ غير سرمايه
دارانۀ« خود را تبليغ کنند و چشم به راه اجرای آن در سايۀ تحوالت اجتماعی آينده باشند .از اين رو دست
به دامن ميرحسين موسوی و شرکا شده اند و به زور می خواھند از حرف ھای او »دموکراسی سياسی در
روبنا« و »تغييرھای زيربنای اقتصادی با گرايش عدالت اجتماعی« بيرون بکشند .حزب توده می گويد:
»به اعتقاد ما ،معنای اين گفته ميرحسين موسوی در عمل و مبارزه سياسی ،توجه داشتن به رابطه حساس
دو جانبه ميان تغييرھای روبنای سياسی به سوی دموكراسی ،و تغييرھای زير بنای اقتصادی با گرايش به
عدالت اجتماعی است«.
برای اينکه مدل راه رشد غير سرمايه داری که حزب توده »اسمش را نمی آورد ولی خودش را می
آورد« کامل شود به عنصر ديگری نياز است و آن »بورژوازی ملی« است که البته حزب توده نوع
»توليدی« اش را ترجيح می دھد .حزب توده بر آن است که » بورژوازی ملی توليدی در كشور ما به دليل
مرحله رشد جامعه و بافت طبقه ھای اجتماعی ،می تواند و می بايد نقش سازنده و پيشروئی در اقتصاد
ملی و تحول ھای مرتبط با دموكراتيزه شدن روبنای سياسی بازی كند« و ادامه می دھد:
»تسلط مافيايی  ...كانون ھای پر قدرت اقتصادی و سياسی عمال رشد سرمايه گذاری ھای ملی و
خصوصی ارزش افزا در زمينه ھای توليد صنعتی و خدمات حرفه ای كارشناسانه را بسيار محدود كرده
اند .واقعيت عينی اين است كه ،بورژوازی ملی توليدی در كشور ما به دليل مرحله رشد جامعه و بافت
طبقه ھای اجتماعی ،می تواند و می بايد نقش سازنده و پيشروئی در اقتصاد ملی و تحول ھای مرتبط با
دموكراتيزه شدن روبنای سياسی بازی كند .ولی می توان به روشنی گفت كه ،فضای تنفسی اين بخش
سرمايه داری در سه دھه گذشته به طور دائم محدودتر شده است .در اينجا صحبت از خصلت سرمايه
داری ملی توليدی در برابر ديگر فعاليت ھای سوداگرانه در كشور مان است و نه اشاره به فھرست شركت
ھای خصوصی و اين و يا آن شخص سرمايه دار .واضح است كه انگيزه و دليل اصلی وجود و عمل ھر
سرمايه دار تصاحب ارزش اضافه و كسب سود است ،و در كشور ما زمينه عملكرد سرمايه ھا و خصلت
فعاليت آن ھا به واسطه منافع اقتصادی كالن و نفوذ سياسی جناح ھای كليدی حاكميت تعيين شده است«.
معلوم نيست »مرحلۀ رشدی« که حزب توده از آن حرف می زند چيست .در ايران روابط توليدی سرمايه
داری مسلط است و بخش اعظم توليد ناخالص داخلی – حتی اگر کل درآمدھای صادراتی نفت و گاز را
کارمزدی و سرمايه توليد می شود .خود توليد
کنار بگذاريم – به صورت سرمايه دارانه يعنی در رابطۀ ِ
سرمايه دارانۀ جامعه ھم بخش خصوصی و ھم بخش دولتی را دربر می گيرد و بخش اعظم توليد سرمايه
دارانه ھم در واحدھای بزرگ خصوصی و دولتی انجام می شود» .بورژوازی ملی« مورد نظر حزب
توده در کجای اين ترکيب جا دارد؟ بورژوازی بزرگ است يا متوسط يا کوچک؟ يا بخشی از ھر کدام را
کار
تشکيل می دھد؟ »ملی بودن« او در چيست؟ نخست بايد توجه داشت رابطۀ سرمايه داری ،رابطۀ بين ِ
مزدی و سرمايه ،با ملی يا غير ملی تعريف نمی شود .اگر منظور نقش سرمايۀ خارجی به صورت

سرمايه گذاری مستقيم خارجی و وام خارجی است بايد توجه داشت که ميزان سرمايه گذاری مستقيم
خارجی و وام خارجی در اقتصاد ايران ،در مقايسه با کشورھای کمابيش ھمتراز ايران مانند ترکيه،
مصر ،آفريقای جنوبی ،آرژانتين ،تايلند و غيره ،بسيار کم است ) .(٢اگر منظور بورژوازی ای است که
به طور مستقيم در قدرت سياسی حاکم شريک نيست )البته ھمۀ اليه ھای بورژوازی به طور غيرمستقيم
از سياست ضد کارگری رژيم نفع می برند( ،بايد گفت اين بورژوازی طيف وسيعی است و بخش ھای
بزرگ و متوسط و کوچک دارد و از نظر حوزه ھای فعاليت ھم بخشی از بورژوازی صنعتی و ھم بخشی
از بورژوازی تجاری و حتی بانکی را دربر می گيرد .بورژوازی ملی کدام يک از اينھا است؟ حزب توده
ھيچ تعريفی از بورژوازی ملی و وزن و جايگاه آن و گرايش ھای سياسی آن ارائه نمی کند .تنھا طوطی
وار و براساس يک رشته تقسيم بندی قديمی )يا ترکيب طبقاتی جامعه در  ٤٠يا  ٥٠سال پيش( فرمول
ھائی را تکرار می کند .اما از ھمۀ اينھا بدتر اينکه درست مانند ايدئولوگ ھا و سياست مداران بورژوا بين
سرمايه داری خصوصی و دموکراسی سياسی رابطه ای مکانيکی برقرار می سازد و آنھا را الزم و
ملزوم يکديگر قلمداد می کند .گويا برای اينکه دموکراسی سياسی رشد کند الزم است که بورژوازی و
سرمايه داری خصوصی رشد کند و به عکس .اين درک از دموکراسی ،درک بورژوائی ناب است و با
مفاھيم علم سياست و نيز با تجربۀ تاريخی کشورھای مختلف سازگاری ندارد .پايگاه ھای اجتماعی
دموکراسی ،طبقۀ کارگر ،تودۀ دھقانان و بخش ھائی از خرده بورژوائی شھری ھستند .اليه ھای مختلف
بورژوازی در بھترين حالت ليبرال اند و نه دموکرات.
اما علت اينکه حزب توده از جنبش سبز خواھان دموکراسی و عدالت اجتماعی است و بورژوازی ملی را
که از آن ھيچ تعريف و تحليل اقتصادی – اجتماعی و سياسی ھم ارائه نمی دھد الزمۀ دموکراسی سياسی
در جامعه می داند چيست؟ پاسخ ساده است :اين حزب نه تنھا ھيج نسبتی با سوسياليسم و مبارزۀ انقالبی
طبقۀ کارگر ندارد ،بلکه براساس پراتيک سياسی و موضع گيری ھای دست کم سی و چند سال گذشته و
اتحادھای سياسی اش نشان داده که دموکرات ھم نيست .اين حزب برای نزديک شدن به جنبش سبز و
آستان بوسی امثال موسوی و کروبی و غيره نه تنھا سوسياليسم و انقالب و مبارزه با بورژوازی را رد می

کند ،بلکه حتی با شعار حکومت عرفی )سکوالر ،الئيک( ھم مخالف است .در مقالۀ » تأملی بر تاكتيك ھا،
و استراتژی مناسب مبارزاتی برای پيشبرد جنبش مردمی« مندرج در »نامۀ مردم« شمارۀ  ،٩٠٠چنين
نتيجه گيری شده است:
»شعارھای پر سر و صدای برخی گروه ھای تندرو در اپوزيسيون ،مانند :سرنگون باد جمھوری اسالمی
زنده باد سوسياليسم ،و يا جمھوری سكوالر ،ھمان قدر ذھنی و بدور از واقعيت اند كه دامن زدن به توھم
امكان حفظ نظام جمھوری اسالمی و واليت فقيه .واقعيت اين است كه ،با شكست انقالب ،و ھم اكنون با
تمركز ھرچه بيشتر قدرت در دست ولی فقيه و سپاه ،در كنار يك مجلس بی خاصيت و قوه قضايی ای ضد
مردمی ،ساختاری در كشور ما وجود ندارد كه حداقلی از مضمون يك نظام جمھوری را به آن بتوان نسبت

داد .بنابراين ،در واقع مبحثی با عنوان حفظ يا سرنگونی جمھوری اسالمی در مرحلۀ كنونی جنبش مردم
ميھن مان موضوعيت ندارد .ھم اكنون موضوع فراروی مردم و جنبش ،ھمانا گذار از استبداد و بی
عدالتی حاكم است ،يعنی طرد مجموعه ساختارھای رژيم واليت فقيه .اين تنھا با فعاليت چند جانبه و متحد
برای تغيير در عرصه ھای مشخص و به ھم پيوسته سياسی ،اقتصادی ،و اجتماعی امكان پذير است«.
)تکيه بر کلمات از ما است(
بدين سان از نظر حزب تودۀ ايران که عالوه بر سياست در »منطق« ھم به مراتب واالئی دست يافته نبايد
شعار »سرنگون باد جمھوری اسالمی« را مطرح کرد چون اين رژيم چيزی از »جمھوريت« ندارد! بايد
گفت حرف حسابی جواب ندارد! اما شما که به کلمۀ جمھوری حساسيت داريد يا آن را مقدس و غيره می
دانيد اگر ريگی به کفش نداريد بگوئيد »سرنگون باد حکومت اسالمی ايران« ،رژيم حاکم بر ايران اگر
جمھوری نباشد به ھر حال حکومت که ھست .مگر اينکه مانند رضا پھلوی که چندين سال پيش در
مصاحبه ای نظرش را در مورد دولت جمھوری اسالمی پرسيده بودند و او گفته بود در تھران دولتی
وجود ندارد براين اعتقاد باشيد که رژيم ايران حکومت ھم نيست!
حزب توده با اين گونه سفسطه بازی ھا و ھذيان گوئی ھائی از قبيل »در واقع مبحثی با عنوان حفظ يا
سرنگونی جمھوری اسالمی در مرحله كنونی جنبش مردم ميھن مان موضوعيت ندارد« می کوشد به
جنبش سبز نشان دھد که حزب توده ھم مانند ميرحسين موسوی و شرکای او است اين حزب ھم به دنبال
سرنگونی نيست ،اين حزب ھم به قانون اساسی رژيم رأی داده است .اين حزب نه تنھا شعار زنده باد
سوسياليسم نمی دھد )چون عدالت اجتماعی و دموکراسی سياسی را در بطن گفته ھای موسوی يافته است(
بلکه حتی با »جمھوری سکوالر« ھم مخالف است! اين حزب ھمه چيز را ذليالنه در طبق اخالص گذاشته
و برای اينکه در بازی ھای سياسی بورژوازی به بازی گرفته شود به ھر چيزی که به گونه ای با انقالب،
سوسياليسم و دموکراسی پيوند دارد ،چوب حراج زده است .به قول شاعر» :سودا چنان خوش است که
يکجا کند کسی!«

جمع بندی کلی
جريان ھای مختلف اپوزيسيون بورژوائی ايران ،که جنبش سبز يکی از آنھاست ،می کوشند کارگران را
به دنباله رو و سرباز خود برای دست يابی به قدرت سياسی و منافع استثمارگرانۀ اقتصادی خود تبديل
کنند .طبقۀ کارگر ھيچ نفعی در دنباله روی از ھيچ جريان بورژوائی ،خرده بورژوائی و غيره ندارد.
يگانه راه پيشرفت سياسی و اجتماعی اين طبقه ،يگانه راھی که می تواند به رھائی سياسی و اقتصادی اين
طبقه منجر شود ،خط مشی مستقل سياسی اين طبقه و مبارزۀ طبقاتی ای است که سرنگونی جمھوری
اسالمی ،استقرار دموکراسی شورائی و حرکت به سمت سوسياليسم را در برنامۀ خود قرار دھد .تمام

مبارزات اقتصادی ،سياسی ،نظری و فرھنگی طبقۀ کارگر ھنگامی می توانند به ثمر برسند و نتايج پايدار
داشته باشند که در اين راستا صورت گيرند.
طبقۀ کارگر نيازمند اعتماد به خود و تکيه بر نيروی خود است و متحدان طبقۀ کارگر در اين مبارزه توده
ھای زحمتکش اند و نه استثمارگران و نه سياست پيشگانی که تا ديروز شريک جرم جنايات جمھوری
اسالمی بودند.
اعتماد طبقۀ کارگر به خود و ھمکاری و ھمياری او با ديگر استثمارشدگان و توده ھای زير ستم بايد ھمراه
با بی اعتمادی به اپوزيسيون ھای بورژوائی و افشای بی امان آنھا ھمراه باشد ،ضمن آنکه حملۀ اصلی
مبارزات سياسی بايد به ضد رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی رھبری گردد.
طبقۀ کارگر ھمچنين بايد کارگزاران و دالالن بورژوازی را که در لباس »دموکرات«» ،چپ« يا »فعال
کارگری« می کوشند کارگران را به دنباله رو بورژوازی تبديل کنند بشناسد و افشا کند.

پانوشت ھا
 - ١نيروی کار يا توانائی انجام کار ) labor forceيا  (labor powerدر معنی توانائی ھای بدنی و فکری کارگر برای
انجام کار ،کاالئی است که کارگر به سرمايه دار )برای زمان معينی( می فروشد و سرمايه دار با خريد اين کاال آن را در
روند توليد مصرف می کند و در نتيجه محصول يا خدمتی توليد می شود .بدين سان نيروی کار ،خود جزئی از سرمايۀ مولد
است که در اقتصاد سياسی مارکسی ،سرمايۀ متغير ناميده می شود ،يعنی بخشی از سرمايه که صرف خريد نيروی کار مولد
می شود .سرمايه دار در واقع بھای نيروی کار يا توانائی کار را که ھمان مزد است می پردازد و در اين رابطه ارزش ھای
برابر مبادله می شوند .اما تضاد بين کار و سرمايه دقيقا ناظر بر اين است که سرمايه کار را استثمار می کند .چون کارگر
در مقابل دريافت بھای نيروی کارش يعنی دريافت مزد ،کاری انجام می دھد که از بھای نيروی کارش بيشتر است و تفاضل
بين کار انجام شده در زمان معين و مزد دريافتی برای اين زمان ،ارزش اضافی استثمار شده از کارگر را تشکيل می دھد.
پس آنچه دو قطب تضاد را تشکيل می دھد کار و سرمايه است و نه نيروی کار و سرمايه .اگر منظور از نيروی کار خود
کارگر باشد و نه توانائی ھای بدنی و فکری او ،يعنی نيروی کار به جای  workforceبه کار رود در اين صورت بايد
گفت تضاد بين کارگر و سرمايه دار يا تضاد بين طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمايه دار يا تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی.
 - ٢طبق داده ھای گزارش سرمايه گذاری در جھان) ،کنفرانس سازمان ملل در بارۀ تجارت و توسعه (٢٠١٢ ،انباشتۀ کل
)کل استوک( سرمايه گذاری خارجی تا پايان سال  ٢٠١١در کشورھای آرژانتين ،آفريقای جنوبی ،ايران ،تايلند ،ترکيه و
مصر چنين بوده است:
ميليون دالر
کشور
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انباشتۀ کل وام خارجی ھمين  ٦کشور چنين است:
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