بحران خودروسازی ھا و صنايع وابسته در حال اوج گيری ،ما کارگران دست از پا درازتر!
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ھمکاران!
توليد در شرکتھای خودرو سازی به کمتر از ٢٠درصد کاھش يافته که در واقع به اين معناست که حداقل يک چھارم
کارگران اضافی ھستند و می بايستی در شرايط عادی سياسی اخراج شوند .اما شرکتھای سايپا ،ايران خودرو ،پارس
خودرو ،سايپا ديزل ،ايران خودرو ديزل ،زامياد و… شايد به توصيه سران سرمايه تصميم گرفته اند فعال کارگران
مازاد را که معادل دو شيفت کاری است اخراج نکنند ،بلکه با حذف يک شيفت)شيفت شب( کل پرسنل را در دو شيفت
کاری صبح و عصر آن ھم در ھفته چھار روز در شرکت باشند و دو روز ديگر را در منزل .درعوض ،دريافتی
کارگران به کمتر از دو سوم روال عادی در طی سالھای گذشته رسيده است ،به طوری که فقط پايه حقوق خود را
اولين ذھنيت کارگران از اين حرکت شرکتھای خودروسازی )که با سازندگان قطعات در
دريافت می کنيم.
سراسر کشور تخمين زده می شود جمعيتی بيش از يک ميليون نفر کارگر را داشته باشند( اين است که چقدر به فکر
اين در حالی
کارگران ھستند وچه مسووالن دلسوز و مھربانی داريم! که نمی خواھند کارگرانشان اخراج شوند!
است که باند احمدی نژاد و مشائی خودرو سازيھا را تصرف کرده اند .ولی اگر کمی عميق تر به مساله فکر کنيم
مجموعه عواملی را می بينيم که باعث تصميم فوق شده است.اول ،اگر نگاھی اجمالی به اوضاع سياسی،اجتماعی و
اقتصادی بيندازيم می بينيم که داريم به انتخاباتی نزديک می شويم که ادامه ھمان انتخابات چھار سال پيش است و
سرکوب سال ٨٨ھنوز سايه اش از ذھن مردم پاک نشده ،ھنوز نحوه برخورد خيابانی به اعتراض کنندگان از طرف
پليس و برادران انصار حزب ﷲ و لباس شخصيھا جلو چشمان مردم رژه می رود ،ھنوز تجاوز به زندانيان و
معترضان به انتخابات از ذھن ھا پاک نشده است ،ھنوز مجبور کردن زندانيان به اعترافات تلويزيونی وجدانھا را می
دوم ،به علت بحران سياسی حاکم ،در گيری بين حاکمان آنچنان باال گرفته که روسای دو
آزارد و… .
قوای)مقننه وقضاييه( وجناح دولت در آن درگيرند و شاخ و شانه برای ھم می کشند و کرکری می خوانند! و از
ھمديگر حق سکوت می گيرند .اگر وزيری بازخواست شود ،رييس جمھور تھديد به افشاگری می کند و چون در اين
فسادھای مالی و اخالقی و اداری ھمه درگير ھستند ،ھمه عليه ھمديگر گارد گرفته اند و گوش خوابانده اند ودر حالت
سرشاخ ھستند ومنتظرند در يک فرصت مناسب رقيب خود را از ميدان به درکنند .به بيان ديگر ،تَ َرک اين سد می رود
که از ھم بگسلد .ولی طبيعی است که آنھا در مقابل نيروھای سرنوشت ساز جامعه)کارگران(با ھم متحد می شوند،
چون ھمه موجوديتشان در گرو کل حفظ نظام سرمايه است و نيک می دانند که ھمگی در يک کشتی نشسته اند و در
صورت غرق شدن ھمه شان غرق خواھند شد .سوم ،با توجه به اين اوضاع و بی ثباتی ھر گونه تلنگری منجر به
حرکتی می شود غيرقابل کنترل ،پس عجيب نيست اگر کارگران شرکتھايی مانند خودرو سازيھا و صنايع وابسته
را فعال اخراج نکنند .چون اخراج دسته جمعی کارگران صنايع خودرو سازی با جمعيت ميليونی که ديگر چيزی برای
بقا ندارند قابل کنترل نيست ونمی توان به اميد توھمات مذھبی و در خطر بودن اسالم و مليت و قوميت و وطن پرستی
جلودارش شد .سرمايه در ايران اين را خوب می داند که نيروی کارگر اگر با توان خود بيگانه نباشد و اگر متحد گردد،
نه فقط قابل مھار نيست بلکه با توجه به اين اوضاع اجتماعی می تواند نيروھای جامعه را به دنبال خودش بکشاند و
دگرگونی اجتماعی را به وجود آورد.
اما آنچه مايه تاسف است عدم شناخت و آگاھی و بيگانگی اکثر ما کارگران از توان خودمان است .حافظان سرمايه با
اين قدرت بالقوه ما کارگران آشنايند و تابحال چندين بارمزه آن را چشيده اند .در کمال احتياط برخورد می کنند تا اين
قوه بالفعل نگردد و حاضرند ضرر بدھند ولی کليتشان را حفظ کنند.اما ما چون با ھم متحد نيستيم و تشکيالتی نداريم،
نيروی خود را نيز نمی شناسيم .ھمان گونه که با محصول کار خود بيگانه ايم ،با توان خود نيز بيگانه تريم .فشارھای
ناشی از اقتصاد و سياست را صرف درگيری ھای روزمره با ھمکاران و خانواده می کنيم تا آن انرژی به نحوی تخليه
گردد .به عبارتی ،ما کارگران با نيروی خويش بيگانه ھستيم .اما ديگران)سرمايه( بھتر از خود ما می دانند که چه
قدرتی داريم .ما به جای اينکه با کوچکترين تحريکی از ھم عصبانی شويم ،بايد کمی بينديشيم و ببينيم باعث و بانی
مشکل کی است؟ کجاست؟
می بينيم که آن بخش از سرمايه در ايران که در حال حاضر قدرت سياسی را در دست دارد ،فعال به نوعی با جمعيت
ميليونی کارگران خودروسازی مدارا می کند .ديگرانی ھم که سودای به قدرت رسيدن را در سر می پرورانند ،به قدرت
ما عمال اعتراف می کنند و با توجه تجربيات شکست خورده ما کارگران در سال  ، ٥٧قصد آنرا دارند که تا دير نشده
ھمان ريل سال  ٥٧را در مقابل ما قرار دھند وما را باز سوار ھمان قطاری کنند که مقصدش با مقصد ما کارگران
ھزاران کيلومتر فاصله دارد.

می بينيم و می شنويم که صدای آمريکا ،بی بی سی ،رضا پھلوی ،احزاب سياسی راست ،سلطنت طلبان ،جمھوری
خواھان ،اصالح طلبان ،ملی گرايان ،مجاھدين در مبارزه و اختالف خود با سرمايه داران حاکم فعلی برای ما کارگران
دايه ھای مھربان تر از مادر شده اند .بخشی ديگر ھم که پس از سالھا برايشان در ھنوز بر ھمان پاشنه سابق می
چرخد ،ما را مايملک و سرباز پياده نظام خود دانسته واعتقادی به جنبش سراسری و ضد سرمايه داری )در صورت
فراگير شدن( ندارند و حاضرند ما را به خاطر سکتاريسم خود شقه شقه کنند ،به اميد آنکه با ساختاری حزبی و ھيئت
مديره ای از ما کارگران برای خود نرده بانی بسازند و بر اريکه قدرت بنشينند.
اين واقعيت ھا به خوبی نشان می دھد که قدرت اجتماعی و تعيين کننده ما طبقه کارگر از طرف آنانی که در قدرت
ھستند وديگرانی که قصد به قدرت رسيدن را دارند شناخته شده است و با توانايی ھای ما کارگران که در برشھای
مختلف تاريخی آنرا نشان داده ايم آشنايند و ھر کدام ميخواھند با کاناليزه کردن قدرت ما آن را در اختيار خود بگيرند.
می دانند که ما کارگران ھستيم که با حرکت توفنده اجتماعی خود قدرت تغيير جامعه را داريم و ھيچ گروه ،حزب و
شخصيتی بدون توجه و تکيه بر ما نمی تواند به قدرت برسد.اما ،ھمان گونه که گفتيم ،ما کارگران چنين نمی انديشيم.
کمی خنده دار و تراژيک است.بيشتر ما کارگران عادت کرده ايم که چشم به باال داشته باشيم و ھميشه منتظررسيدن
منجی از باال ھستيم .آن بخش از کارگران که تحت تاثير رسانه ھای قدرتھای خارجی ھستند منتظرند آنھا کاری
برايشان بکنند .آن بخش که تحت نفوذ فرھنگ مذھبی ھستند منتظر ظھور امام زمان ھستند .دسته کوچک ديگری ھم
با ھمان فرھنگ امام زمانی منتھا به شکلی ديگر منتظر ظھور و دستور احزاب و رھبران وکميته مرکزی ھا ھستند که
فرمان صادر کنند تا ما زير پرچم شان سينه بزنيم .بخشی اندکی ھم که به نجات خود از چنگال آھنين سرمايه می
انديشند و از توان بالقوه خود آگاھی دارند ،پراکنده و سازمان نيافته اند و صرفا به مبارزات مقطعی می پردازند .در
کل ،با توجه به مطالب گفته شده باال ،عواملی باعث شده اند که نيروی ما کارگران بالفعل نگردد.عامل اول ،نيروھای
مادی سرمايه ھستند و سرکوب گران که ھمواره می خواھند ما سياھی لشکر آنھا باشيم .عامل بعد ،ذھنيتی است که
اين نيروھا در ما پرورانده اند به طوری که ما ھميشه در طلب منجی و منتظر نجات از سوی کسی ھستيم .اين ذھنيت
باعث گرديده که ما کمتر جرأت انديشيدن را به خود بدھيم وھميشه منتظر بمانيم تا ديگران بجايمان بينديشند.ما بايستی
روی پای خود بايستيم ،نبايستی برای خود قيم فکری بسازيم وآويزان آن گرديم و با نيروی انديشه خود بيگانه باشيم،
زيرا سرمايه داری ھمين را از ما ميخواھد .تا ما خود نخواھيم و انديشه و اراده نکنيم که سرمايه داری را از ميان
برداريم ،اين نظام ھمواره ما را در چنبره خود خواھد داشت .پس برای آن که قدرت خود را برای مبارزه با سرمايه
بالفعل کنيم ،بايد با اين دو عامل مبارزه کنيم ،و اين کار نيز فقط و فقط با اتحاد و تشکل عليه سرمايه ممکن می شود.
حوادث سياسی به سرعت در حال پيش آمدن ھستند و رابطه بين جناحھای حاکم سخت به ھم خورده است .ممکن است
جناحی که در حال حاضر حاکم بر شرکتھای خودرو سازی و صنايع وابسته به آن است ،برای رقابت با جناح ديگر
بتواند تا انتخابات با ما کجدارو مريض مدارا کند و ما را فعال اخراج نکنند .اما پس از آن چه؟ ما ھميشه در معرض
تھديد اخراج و فقر و فالکت ھستيم و بايد خود را به وسيله ای ھميشگی برای مبارزه با اين تھديد مجھز کنيم .اين
وسيله چيزی نيست جز تشکل شورايی و سراسری برای مبارزه با سرمايه داری .فقدان اين وسيله ،يک ضعف اساسی
و تاريخی ما کارگران است .سابقه تاريخی نشان می دھد که ھمکاران ما نيز در گذشته ھمين مشکل را داشته اند.
ھمان گونه که بريده روزنامه ضميمه نشان می دھد* ،کارخانه ھايی چون جنرال موتورز سابق (پارس خودرو کنونی(
در روزھای پايان رژيم گذشته شورای خود را به وجود آوردند و حتا اقدام به سراسری کردن آن نيز کردند .اما از يک
سو سرکوب رژيم تازه به قدرت رسيده و از سوی ديگر ذھنيت توھم آلود ما کارگران )ھمان دو عاملی که در باال ذکر
کرديم( مانع پايداری و استحکام ضدسرمايه داری اين شوراھا شد و کارگران دوباره پراکنده و اسير سرمايه شدند.
اکنون ما می توانيم و بايد با پيگيری ھمان خواسته ھا ،شوراھای ضدسرمايه داری خود را به وجود آوريم و به اين
ترتيب ،ضمن آن که گامی در جھت رفع پراکندگی و بيگانگی خود برمی داريم ،برای شرکت فعال و مستقل در حوادث
سياسی پيش رو نيز آماده شويم.
کارگران صنايع خودرو سازی
بھمن ١٣٩١
*ضميمه اين بيانيه را نتوانستيم آپلود کنيم .اين ضميمه نزد ما موجود است.
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محاکمه به اتھام قتل سياسی – عقيدتی
12فوريه
سلب حق زندگی از انسان ،به ھر دليل ،چنان شنيع و نفرتانگيز است که وقتی کسی به قتل میرسد نخستين چيزی که
به ذھن انسانھای ديگر خطور میکند پيداکردن قاتل است تا سپس عدالت در موردش اجرا شود .اين البته گواھی است
بر اھميت حيات انسان ،و بیترديد حق مسلم بازماندگان مقتول و به طور کلی جامعهی انسانی است که خواھان احقاق
حق و رسيدگی به حق حيات پايمال شدهی مقتول و بدينسان محاکمه و مجازات قاتل يا قاتالن باشند .اما اگر بپذيريم که
ھدف از اين مجازات نه تنبيه صرف قاتل بلکه ،مھمتر از آن ،جلوگيری از تکرار عمل ضدانسانی قتل است ،آنگاه اين
امر که قاتل يا قاتالن به چه جرمی مجازات میشوند ،اھميت پيدا میکند .اھميت اين نکته در مورد پديدهی موسوم به
»قتلھای زنجيرهای« دو چندان میشود.
از ھمان پاييز  ١٣٧٧که اين پديده برمال شد ،گفتمان اعتراض و مخالفت با آن بيشتر حول گسترهی قتلھا و شناسايی
آمران و عامالن آنھا دور میزد .برای مثال ،مطرح میشد که اوالً شمار قتلھا بيش از چھار قتل پاييز ) ١٣٧٧پروانه
اسکندری ،داريوش فروھر ،محمد مختاری و جعفر پوينده( است و ،ثانياً ،ردهای باالتر از ردهی سعيد امامی -مصطفی
کاظمی فرمان قتلھا را صادر کرده است .تأکيد میکنم که پيگيری حقوقی و قضايی قتلھا از اين زاويه امری ضروری
و حق مسلم خانوادهھای جانباختگان و به طور کلی مردم به عنوان دادخواھان اصلی اين بيداد است .اما گيرم دادگاه
به جای چھار قتل ھشتاد قتل را مورد بررسی قرار میداد و به جای مصطفی کاظمی و مھرداد عاليخانی نيز افرادی
بيشتر و باالتر از آنھا را به عنوان آمر محاکمه میکرد .چه سودی برای جامعه داشت اگر اين افرا ِد بيشتر و باالتر
بازھم صرفا ً به ھمان اتھام »قتل عمد« محاکمه میشدند؟ نمیتوان اين واقعيت را ناديده گرفت که درگفتمان اعتراض و
مخالفت با قتلھای زنجيرهای جای يک پرسش مھم خالی بود :محاکمهی متھمان به چه اتھامی؟
میدانيم که دادگاه به طور غيرعلنی و پشت درھای بسته و بدون حضور شاکيان )که در اعتراض به نقايص فراوان
پرونده در دادگاه شرکت نکردند( برگزار شد و متھمان را به اتھام چھار قتل عمد محاکمه و محکوم کرد :دو نفر به
عنوان آمر به حبس ابد ،چند نفر به دليل مباشرت در قتل به قصاص و بقيه به علت معاونت در قتل به حبسھای
مختلف .باز ھم میدانيم که خانوادهھای جانباختگان از اجرای قصاص سر باز زدند زيرا نمیخواستند قتلھا را
مضاعف کنند .در مورد اجرای محکوميت حبس نيز ھيچ خبری در دست نيست .اما فرض کنيم آن چند مباشر قصاص
میشدند و بقيه ھم اکنون درحال گذراندن دوران محکوميت خود باشند .مگر اين ھمه قصاص و حبس ،که در اين سال-
ھا انجام گرفته ،کوچکترين تأثيری در از ميان بردن قتل يا حتا کاھش آن داشته است که قصاص و حبس آمران و
عامالن قتلھای زنجيرهای داشته باشد؟ دريغ از س ِر سوزنی تأثير!
حال بياييم فرض کنيم )فرض محال ھم که میدانيم محال نيست( که دادگاه متھمان را به اتھام ھمان عملی که واقعا ً
مرتکب شدهاند يعنی کشتار مخالفان سياسی و افراد دگرانديش محاکمه میکرد و به اين ترتيب در واقع حق مخالفت با
داشتن ھر عقيدهای را به رسميت میشناخت .کمترين نتيجهی اين امر فراھم آمدن امکانی
سياسی حاکم و حق
نظام
ِ
ِ
حقوقی و قضايی برای خالی شدن تمام زندانھای ايران از زندانيان سياسی و عقيدتی بود .بديھی است که اگر زندانی
سياسی و عقيدتی اساسا ً وجود نمیداشت وقوع فجايعی چون کشتار جوانان مخالف در کھريزک يا قتل ستار بھشتی،
کارگر وبالگ نويس ،ھم منتفی میشد .کامالً روشن است که چنين چيزی در چھارچوب نظام سياسی حاکم قابل تحقق
دادخواھان قتلھای زنجيرهای میتوانستند و اکنون
نيست .اما اين بدان معنا نيست که آن را نبايد از اين نظام خواست.
ِ
نيز میتوانند اعالم کنند که خواھان محاکمهی آمران و عامالن اين قتلھا به اتھام قتل دگرانديشان و مخالفان سياسی
ھستند .اگر ارادهای برای مجبور کردن حکومت به برگزاری اين محاکمه وجود داشته باشد ،میتوان در دادگاه نشان
داد که واقعيت اين قتلھا ،که با وجود حذف اعترافات مھم سعيد امامی از پرونده از فرط وفور حتا به درون اين
پروندهی سانسورشده نيز سرريز کردهاست ،سرشار از قرائن و امارات برای اثبات اين اتھام است .موردی از قتل
جعفر پوينده را به عنوان نمونه ذکر میکنم که در آن يکی از آمران قتلھا بر ديدگاهھای سياسی پوينده به عنوان دليل
قتل او استناد می کند.
بر اساس اخباری که در جريان تحقيقات از متھمان قتلھای زنجيرهای در سالھای  ١٣٧٧تا  ١٣٧٩به بيرون درز
کرد ،يکی از آمران قتلھا به نام مھرداد عاليخانی ،پس از ربودن و خفه کردن جعفر پوينده در  ١٨آذر  ،١٣٧٧چند
ساعت بعد ضمن گزارش جنايت خود و تيم عملياتی به مقام باالترش يعنی مصطفی کاظمی ،متن مصاحبهی پوينده با
نشريهی »فرھنگ توسعه« را به او میدھد و می گويد :بخوان تا ببينی چه کسی را کشتيم! اين مصاحبه را بسياری از
ما در ھمان زمان انتشارش خواندهايم .اما بگذاريد نکات مھم آن را بار ديگر در اينجا مرور کنيم تا ببينيم »جرمی« که

جعفر پوينده را مستحق آن مرگ وحشيانه و جنايتبار کرد ،چه بود .فرازھای برجستهی سخنان پوينده در اين
اصلی آن را تشکيل میدھد ،به ترتيبی که بيان شده چنين است» :الزمهی آفرينش
مصاحبه ،که در واقع درونمايهی
ِ
فرھنگی ،آزادی نامحدود يا ازادی بیقيد و شرط انديشه و بيان است .ھنرمند بايد آزاد باشد و بیھيچ قيد و شرطی
بتواند اثرش را خلق و منتشر کند و به اين ترتيب است که آفرينش فرھنگی و ارتقای فرھنگی روی میدھد… .در اين
جا مايلم از کانون نويسندگان به عنوان جمھوری نويسندگان و از آزادی بیقيد و شرط بيان به عنوان شاهبيت قانون
اساسی جمھوری نويسندگان ايران ياد کنم… .در جمھوری ادبيات ،نويسنده بايد بار دو مسئوليت بزرگ را که به تعبير
رسای آلبرکامو مايهی عظمت کار اوست ،بر دوش گيرد :خدمتگزاری حقيقت و خدمتگزاری آزادی .نويسنده بايد
شرف ھنر را پاس بدارد که ھمانا مخالفت با اين جھان و رد آن است .در برابر نظام حاکم بر دنيای معاصر ،تنھا رفتار
منطقی ھنرمند رد دربست آن است وگرنه بايد از ھنرش دست بکشد .برای نويسنده و ھنرمند ادبيات وسيلهای نيست
که در خدمت ھدفھای سياست قرار گيرد .نويسنده خود را ضامن حفظ حرمت و خودمختاری ادب و ھنر میداند که
شرط الزم آن آزادی کامل راهھا و شکلھای آفرينش است .تحقق ھمهی موارد پيشگفته در گرو آن است که آزادی
انديشه و بيان ،بیقيد و شرط و مطلق باشد و ھيچ محدوديتی بر آن تحميل نشود .ھرگونه محدوديتی که در قانون برای
آزادی بيان تعيين شود به وسيلهای برای سرکوب انديشهھا و آثار مخالف بدل میگردد و به ھمين سبب است که آزادی
قلم بايد از دسترس حکومتھا بيرون باشد .اگر در قانون به دولت اجازه داده شود که محدوديتی برای آزادی بيان قايل
شود ،در واقع دولت میتواند ھر وقت که الزم ديد به بھانهی ھمين محدوديتھا ھرگونه منعی را بر بيان انديشهھا و
آثاری که به گمان خودش نامطلوب و زيانبار ھستند ،به صورت قانون تحميل کند .بنابراين ،آزادی انديشه و بيان و
نشر نبايد به ھيچ وجه محدود ،مقيد و مشروط شود .آزادی انتقاد ،آزادی ابراز عقايد مخالف – ھر قدر ھم به نظر
عدهای ناپسند ،زيانبخش يا انحرافی باشند – در جامعهی مدنی دموکراتيک بايد به طور مطلق باقی بمانند .مطلقيت و
نامحدودی آزادی بيان از الزامات عملی مشارکت مردم در امور اجتماعی و از ضرورتھای آفرينش و اعتالی فرھنگی
سرچشمه میگيرد .از مھمترين محدوديتھايی که معموالً برای آزادی بيان قايل می شوند ،مواردی مانند امنيت
عمومی ،مصالح کشور و عفت و اخالق عمومی است .ولی تمام اينھا مفاھيمی کلی ،نامشخص و بسيار تفسيرپذيرند
که به آسانی به ابزار قانونی سرکوب مخالفان و دگرنديشان بدل می شوند… .بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق
و سانسور از انحراف و فساد »محفوظ بماند«… .خطرھای محدوديت آزادی انديشه و بيان برای پيشرفت جامعه و
اعتالی فرھنگی بسيار بيشتر از به اصطالح مخاطرات آزادی کامل انديشه و بيان است و فقط کسانی با اين آزادی
مخالف ھستند که ريگی به کفش خود دارند و از آگاهشدن مردم و آشکارشدن ھمهی واقعيات میھراسند… .در
حکومتھای استبدادی که از گسترش دموکراسی در جامعهی مدنی جلوگيری میکنند ،نشر کامل حقايق و مباحث
مربوط به مسائل اساسی اجتماع در صورتی مجاز شمرده میشود که با مقاصد حاکمان ھماھنگ باشد… .در حکومت-
ھای استبدادی ،اصول تعيينکنندهی نوع مطالب قابل انتشار و دامنهی انتشار آثار و اطالعات در جھت منافع
فرمانروايان تنظيم میشود نه در جھت منافع اھل فرھنگ و مردم… .سرسختترين مخالفان آزادی بيان و کسانی که
بيش از ھمه از عفت و اخالق و امنيت عمومی سخن میگويند ،نمايندگان ھمان غارتگرانی ھستند که با بھرهکشیھا،
بيدادھا و اختالسھای خود اکثريت افراد جامعه را گرفتار فقر اقتصادی و فرھنگی کردهاند و افراد بسياری را به انواع
باليا – بيماری ،اعتياد ،فحشا و… – گرفتار ساختهاند و با ترويج آيين پولپرستی و سودجويی ريشهی ھرگونه
احساس و اخالق انسانی را زدهاند ) «.فرھنگ توسعه ،شمارهی  ،٣٥-٣٦مرداد (١٣٧٧
سخنان پوينده را تحت اين عنوان میتوان خالصه کرد :دفاع از آزادی بیقيد و شرط بيان و مخالفت با استبداد و
فرھنگی حاکم بر جامعهی ايران .اين درست ھمان چيزی است که جعفر پوينده به دليل آن
استثمار و فقر اقتصادی و
ِ
کشته شد .استناد مسئول عمليات قتل پوينده به مصاحبهی او آشکارا نشان میدھد که پوينده به اين علت مستحق مرگ
شناخته شده بود که مدافع پيگير آزادی بيان بیھيچ حصر و استثنا برای ھمگان و مخالف سرسخت استبداد و نظام
سرمايهداری بود .در مورد ساير جانباختگان قتلھای زنجيرهای نيز به آسانی و راحتی میتوان نشان داد که آنان نيز
سياسی حاکم جان خود از دست دادند.
از جمله به علت بيان مخالفت با نظام
ِ
مستندات اثبات کشتار به علت عقيده و دگرانديشی نيز اگر از شواھد اثبات قتل به دليل مخالفت سياسی بيشتر نباشد،
ت سازمان قضايی نيروھای مسلح )مرجع قضايی رسيدگی
کمتر نيست .برای مثال ،در  ٣٠دیماه  ،١٣٧٧دادستان وق ِ
به پرونده( در اولين مصاحبهی خود دربارهی قتلھای زنجيرهای اعالم کرد که متھمان در مورد مقتوالن ادعاھايی
دارند که آنھا را بايد با استناد به مادهی  ٢٢٦قانون مجازات اسالمی در يک دادگاه صالح به اثبات برسانند .مادهی
 ٢٢٦قانون مجازات اسالمی چنين است» :قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا ً مستحق کشتن
نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند «.از جملهی کسانی که
شرعا ً مستحق کشته شدن ھستند مرتداناند ،يعنی کسانی که مسلمان زاده شدهاند اما بعداً از دين اسالم برگشتهاند،
يعنی عقيدهی خود را عوض کردهاند .بنابراين ،گفتهی دادستان وقت سازمان قضايی نيروھای مسلح به اين معنی است
که متھمان مدعی شدهاند که مقتوالن را به خاطر عقايدشان کشتهاند .ناگفته نماند که تقريبا ً در ھمان زمان يکی از

طرفداران سعيد امامی ھم در روزنامهی کيھان و ھم در تلويزيون )برنامهی »چراغ«( مدعی شد که مقتوالن »مرتد و
ناصبی« بودهاند.
حقيقت ديگری که از البهالی گفتهھا به بيرون درز کرد و دال بر اين بود که متھمان مقتوالن را به علت عقايدشان
کشتهاند اطالعيهی سازمان قضايی نيروھای مسلح در مھرماه  ١٣٧٨بود که در آن آمده بود که اعالميهھای »فداييان
اسالم ناب محمدی« را باند سعيد امامی -مصطفی کاظمی منتشر کردهاند .میدانيم که در يکی از اين اطالعيهھا به
تاريخ  ١٤دیماه  ١٣٧٧آمده بود که »سه قاضی عادل« حکم قتل مقتوالن را صادر کردهاند .به عبارت ديگر ،سعيد
امامی پيش از آن که دستگير شود ) او پس از مصطفی کاظمی و در  ٥بھمن  ١٣٧٧دستگير شد( در اطالعيهی مذکور
گفته بود که حکم قتلھا را سه قاضی عادل صادر کردهاند .بديھی است که حکم شرعی قتل فروھرھا ،مختاری و پوينده
فقط به دليل عقايد آنھا میتوانسته است صادر شود.
جای پای اين مستندات در رأی دادگاه نيز ديده میشود .از ھفت مورد »معلومات مبنای رأی دادگاه« ،پنج مورد مؤيد
ت مرجع رسيدگی به پرونده است ،يعنی طبق ادعای متھمان ،مقتوالن شرعا ً مستحق کشتهشدن
گفتهھای دادستان وق ِ
بودهاند و ،آن گونه که در رأی دادگاه آمده ،برای آنان »حکم قتل« صادر شده و اين حکم به دليل »فکر و عقيده و
عملکرد« مقتوالن بوده است .در مورد سوم چنين آمده است» :چون جمھوری اسالمی ايران دارای تشکيالت قضايی
است و قاضی )حتی اگر مجتھد مطلق باشد( برای اشتغال به امر قضا بايد از جانب رئيس محترم قوه قضائيه به نيابت
از سوی ولی معظم فقيه در پستی از پستھای قضايی نصب گردد و در چارچوب قوانين قضاوت کند ،تنھا مقامی که
حق دارد حکم به کشتن کسی )که مرتکب جرم موجب قصاص نفس يا اعدام شده باشد( صادر کند قاضی دادگاه
صالحيتدار است که پس از قطعيت حکم ،رسما ً به مرحله اجرا گذاشته میشود و جز قاضی صالح در دادگاه صالحيتدار
ھيچ مقامی ،حتی چنانچه واجد درجه اجتھاد باشد ،نمیتواند حکم به قتل بدھد ،زيرا بديھی است که احراز يا عدم احراز
شرايط قانونی و شرعی بزه موجب قتل از امور موضوعی و منوط به تشخيص قضايی و مستلزم لمس ماھيت قضيه و
استماع و بررسی مدافعات متھم با رعايت جميع شرايط و مقررات است و مجتھد و مفتی در مقام فتوی شأن تشخيص
موضوع را ندارد «.آشکار است که جز در صورتی که متھمان ادعا کرده باشند که حکم قتل مقتوالن )به دليل »فکر و
عقيده«ی آنان( از سوی کسی يا کسانی صادر شده است ،لزومی ندارد که دادگاه در رأی خود تصريح کند که فقط
قاضی صالحيتدار دادگاه ،و نه حتا ھر مجتھدی ،می تواند حکم به کشتن کسی بدھد .در مورد چھارم نيز چنين می-
خوانيم…» :آنچه در کتابھای فقھی مبنی بر عدم احتياج اجرای برخی از حدود به حکم حاکم شرع و وجوب آن بر
شنونده آمده است قطعا ً از زمان و مکانی که حکومت اسالمی سيطره و بسط يد دارد ،منصرف بوده و درجايی که
حکومت بر پايه موازين اسالمی استوار و مستقر است ،اجرای ھر حدی از حدود )ھمانند اجرای ھر مجازات ديگری(
نياز به سير مراحل قانونی دارد «.البد نظر متھمان يا وکالی آنان اين بوده که الزم نيست حکم حد را حتما ً حاکم شرع
صادر کند و ھر قاضی ديگری می تواند اين حکم را صادر کند؛ و گر نه دادگاه ھيچ نيازی به تأکيد بر اين نکته نمی-
داشت .ذکر موارد ديگر از »معلومات مبنای رأی دادگاه« موجب اطالهی کالم خواھد شد .فقط به نکتهی صريح و
آشکار ديگری در بخش »موارد استدالل رأی« دادگاه اشاره میکنم و آن اين است که »متھم رديف دھم در اليحه
دفاعيه خود به مھدورالدم بودن مقتوالن اشاره کرده است« .بازھم بديھی است که نويسندگانی چون پوينده و مختاری
و يا فعاالن سياسیيی چون فروھرھا از نظر متھمان نمیتوانستهاند مھدورالدم باشند مگر به دليل عقايدشان.
اکنون پرسش اين است که در حالی که تمام اين شواھد و قرائن نشان میدھند که جانباختگان قتلھای زنجيرهای به
داليل عقيدتی -سياسی به قتل رسيدهاند ،چرا دادگاه متھمان را با استناد به اصل بيست و سوم قانون اساسی محکوم
نکرده است؟ بر اساس اين اصل» ،تفتيش عقايد ممنوع است و ھيچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقيدهای مورد
تعرض و مؤاخذه قرار داد« .بنابراين ،قانون اساسی جمھوری اسالمی )که در اين مورد ھنوز نتوانسته ُمھر انقالب
 ١٣٥٧را از خود بزدايد( حتی تعرض و مؤاخذهی مردم را به علت عقايدشان منع کرده است ،چه رسد به کشتن آنھا.
اين توجيه احتمالی نيز که اين اصل به صورت قانون عادی درنيامده و جنبهی اجرايی نيافته عذر بدتر از گناه است.
مگر قرار است که فقط اصولی که راه را برای کشتن مخالفان سياسی و عقيدتی ھموار می کنند جنبهی اجرايی پيدا
کنند؟ اگر قرار نيست اصل بيست و سوم قانون اساسی جنبهی صرفا ً تزيينی داشته باشد ،چرا سی و چند سال پس از
تصويباش ھنوز جنبهی اجرايی پيدا نکرده است؟ در رأی دادگاه آمده است که »تحمل مقتوالن با ھر فکر و عقيدهای
نشانه سعه صدر جمھوری اسالمی ايران تلقی میشده است« .اين گفته بيانگر بيگانگی کامل دادگاه با اصل بيست و
سوم قانون اساسی است .ھمين که گفته میشود جمھوری اسالمی »فکر و عقيده« مقتوالن را »تحمل« میکرده و
نسبت به آنھا »سعه صدر« نشان داده است نشان میدھد که دادگاه نخواسته است و نمیخواھد اين را به رسميت
بشناسد که داشتن ھر عقيدهای حق مسلم و بیچون و چرای تمام شھروندان ايران است و مردم ايران اين حق را
مديون مبارزات و جانفشانیھای خود به ويژه در انقالب  ١٣٥٧ھستند و نه مديون »سعه صدر جمھوری اسالمی
ايران« .کاری که جمھوری اسالمی از جمله قوهی قضائيه و دادگاهھای آن بايد بکنند نه منت گذاشتن بر سر مردم بلکه

حراست از اين حق و محاکمه و مجازات متجاوزان به آن است .اگر دادگاه برای رسيدگی به قتلھای زنجيرهای به
بودن عمل متھمان را
اصلی قانونی به روشنی و صراحت اصل بيست و سوم قانون اساسی استناد میکرد و غيرقانونی
ِ
با تکيه بر اين اصل اثبات میکرد ،ديگر لزومی نداشت که »اقوی دليل را بر غيرقانونی بودن قتلھای موضوع
کيفرخواست و مردود و بیاساس بودن ادعای متھمان موصوف بر قانونی و شرعی دانستن عمل خود« را عدم رعايت
»آييننامه اجرای حکم اعدام« اعالم کند ،يعنی مجبور نمیشد به اين »استدالل« متوسل شود )آن ھم به عنوان »اقوی
دليل«!!( که عمل متھمان به اين دليل غيرقانونی است که »آييننامه اجرای حکم اعدام« را رعايت نکردهاند!! بر
اساس اين »استدالل حقوقی« دادگاه ،گويا ايراد عمل جنايتکارانهی قاتالن اين بوده که طناب دار را به طور رسمی و
قانونی و علنی به گردن پوينده و مختاری و فروھرھا نينداختهاند بلکه آنان را در خفا و بدون رعايت »آيين نامه
اجرای حکم اعدام« کشتهاند!!
خالصهی کالم آن که پروندهی ملی قتلھای زنجيرهای از نظر افکار عمومی به ويژه مردم ايران و در رأس آنھا
خانوادهھا و ياران جانباختگان ھمچنان مفتوح است و دادگاه رسيدگی به اين قتلھا بايد ،ضمن درنظرگرفتن تمام قتلھا
و شناسايی ھمهی آمران و عامالن و حضور ھيئت منصفه و خانوادهھای بازماندگان و وکالی آنان ،متھمان را به
طور علنی به اتھام کشتار مخالفان سياسی و عقيدتی محاکمه کند.

محسن حکيمی
نقل از انديشهی آزاد ،خبرنامهی داخلی کانون نويسندگان ايران ،شمارهی  ،٥دی ماه .١٣٩١
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درباره ی قانون گذاری درحمايت از طبقه ی کارگر
8فوريه
کارل مارکس
مقابله با دسيسهھای سرمايهداران ،که ھميشه حاضرند در اعتصابھا و تعطيل کارخانهھا از کارگر خارجی به عنوان
ابزاری بر ضد کارگر بومی استفاده کنند ،يکی از وظايف ويژهی انجمن ما ]انترناسيونال اول[ است که تا کنون آن را
با موفقيت انجام دادهايم .يکی از مقاصد بزرگ انجمن اين است که کارگران کشورھای مختلف خود را نه فقط برادر و
رفيق يکديگر احساس کنند بلکه در ارتش رھايیبخش نيز ھمچون برادر و رفيق عمل کنند.
يک ھدف بزرگ که ما آن را به عنوان »اتحاد تالشھای بين المللی« پيشنھاد میکنيم ،پژوھشی آماری دربارهی
وضعيت طبقات کارگر ھمهی کشورھاست که خو ِد اين طبقات بايد آن را آغاز کنند .شرط ھر گونه موفقيت اين امر،
شناخت مواد و مصالحی است که پژوھش بايد مبتنی بر آنھا باشد .کارگران با شروع چنين کار بزرگی توانايی خود را
برای به دست گرفتن سرنوشت خويش نشان خواھند داد….
يک شرط مقدماتی بھبود و رھايی طبقهی کارگر ،که بدون آن تمام کوششھای ديگ ِر اين طبقه برای بھبود و
رھايی سترون خواھد ماند ،محدوديت رو ِز کار است.
الزم است که تندرستی و انرژیھای جسمانی طبقهی کارگر ،که بدنهی بزرگ ھر ملتی را تشکيل میدھد ،به او
بازگردانده شود و نيز امکان رشد فکری ،معاشرت اجتماعی و فعاليت اجتماعی و سياسی برای او تضمين گردد.
قانونی رو ِز کار پيشنھاد میکنيم .اين حد را کارگران اياالت متحدهی آمريکا به
ما  ٨ساعت کار را به عنوان حد
ِ
طور عمومی درخواست کردهاند ،و رأی کنگره آن را به پالتفرم مشترک طبقات کارگر در سراسر جھان تبديل خواھد
کرد.

نوجوانان ھر دو جنس را در امر بزرگ توليد اجتماعی گرايشی
ما گرايش صنعت مدرن به ھمکاری کودکان و
ِ
پيشرو ،سالم و مشروع میدانيم ،اگر چه حاکميت سرمايه آن را به ھيئت مبدل زشتی و پليدی درآورده است .در حالت
عقالنی جامعه ،ھر کودکی از ھر جنس ،از سن  ٩سالگی ،بايد يک کارگر مولد شود ،ھمان گونه که ھيچ بزرگسال
ِ
قویبنيهای نبايد از شمول قانون عمومی طبيعت معاف گردد ،يعنی اين قانون که بايد کار کنی تا بتوانی بخوری ،و بايد
نه فقط به کمک مغز بلکه به وسيلهی دست کار کنی….
از حق کودکان و نوجوانان بايد دفاع کرد .آنان نمیتوانند از حق خودشان دفاع کنند .بنابراين ،وظيفهی جامعه
است که از حق آنان دفاع کند….
کارگر ،انسان آزاد نيست .در بسياری موارد ،او حتا نادانتر از آن است که منفعت راستين فرزندش يا شرايط رشد
انسانی را درک کند .با اين ھمه ،بخش آگاه طبقهی کارگر کامالً میفھمد که آيندهی طبقهاش و ،از ھمين رو ،آيندهی
بشريت رویھمرفته به شکلگيری نسل رو به رش ِد کارگر بستگی دارد .اين بخش از طبقهی کارگر میداند که ،پيش از
نوجوانان کارگر را از دست تأثيرھای ويرانگر نظام موجود نجات دھد .اما اين کار را
ھر کار ديگری ،بايد کودکان و
ِ
فقط با تبديل عقل اجتماعی به نيروی اجتماعی میتوان انجام داد و ،در اوضاع و احوال موجود ،ھيچ راه ديگری برای
اين تبديل وجود ندارد مگر اجرای قوانين عمومی توسط قدرت دولت .با اجرای اين قوانين ،طبقهی کارگر قدرت دولتی
را تقويت نمیکند .برعکس ،اين قدرت را ،که اکنون عليه او به کار گرفته میشود ،به کارگزار خود تبديل میکند.
طبقهی کارگر ]با مجبور کردن دولت به قانونگذاری در حمايت ار او[ چيزی را از طريق يک قانون عمومی به مرحله-
فردی پراکنده بدان دست يابد اما موفق نشده
ی اجرا درمیآورد که قبالً کوشيده است به کمک انبوھی از تالشھای
ِ
است.

از »رھنمودھايی برای نمايندگان شورای عمومی موقت« ،اوت  ،١٨٦٦صورت جلسات شورای عمومی انترناسيونال
اول ١٨٦٤ ،تا  ،١٨٦٦صص .٣٤١ -٤٥
نقل از :
edited with an introduction and notes by ,Marx and Engels on the Trade Unions
.Kenneth Lapides, International Publishers/New York, 1987, p.96-7
ترجمهی محسن حکيمی
بھمن ١٣٩١



ديدگاهھا نوشتن ديدگاه
دستهھا Uncategorized

«يک اقليت اشرافی»
16ژانويه
کارل مارکس
]مارکس سخنرانی خود را در کنفرانس »انترناسيونال اول« در لندن به تاريخ  ٢٠سپتامبر  ١٨٧١چنين گزارش می-
کند[.
١
مارکس بر اين باور است که اين قطعنامه در کنگرهی بال پذيرفته نشده است؛ پس از بازبينی میپذيرد که قطعنامهای
با اين مضمون تصويب شده است (١).اين ،آرزويی محال بود ،ھر چند او خود در آن زمان آن را ممکن میپنداشت؛
اکنون متقاعد شده است که اتحاديهھای کارگری ھرگز با چنين فدراسيونی موافقت نخواھند کرد .او گفت اتحاديهھای

کارگری اقليتی اشرافی اند (٢).کارگران فقير نمیتوانند به آنھا بپيوندند :تودهی عظيم کارگرانی که تحوالت اقتصادی
ھر روز آنھا را از روستاھا به شھرھا میراند برای زمان درازی بيرون از اتحاديهھای کارگری خواھند ماند ،و
کارگران اھل »ايست اِند« لندن نيز صادق است ،جايی
فقيرترينشان ھرگز عضو آنھا نخواھند شد .اين نکته در مورد
ِ
که از ھر ده نفر يک نفر عضو اتحاديهھای کارگری است .کارگران کشاورزی و کارگران روزمزد ھرگز عضو اين
اتحاديهھای کارگری نخواھند شد.
اتحاديهھای کارگری به تنھايی قدرتی ندارند – اقليت باقی خواھند ماند .آنھا تودهی کارگران را در پشت سر خود
ندارند ،حال آن که انترناسيونال مستقيما ً در اين توده نفوذ دارد؛ انترناسيونال به سازمان اتحاديهھای کارگری برای
جلب حمايت کارگران نياز ندارد – ايدهھای انترناسيونال است که بیدرنگ به کارگران الھام میبخشد .انترناسيونال
تنھا اتحاديهای است که اعتماد به نفس را در کارگران میدمد.
ھمچنين ،دشواریھای زبانی سد راه انجمن بين المللی اتحاديهھای کارگری خواھد شد.
٢
مارکس با درکھای استينز دربارهی اتحاديهھای کارگری موافق نيست (٣).اتحاديهھای کارگری – حتا اتحاديهھايی که
به بھترين شکل سازمان يافتهاند و شعبهھايی در اياالت متحدهی آمريکا دارند – بدون کمک ما ھرگز نمیتوانستند
دستاوردی برای کارگران داشته باشند؛ اتحاديهھای کارگری خود را از بزرگترين جنبش انقالبی انگلستان) (٤کنار
کشيدند.
پس از پيدايش انترناسيونال اوضاع تغيير کرده است .اگر اتحاديهھای کارگری بخواھند از نيرویشان استفاده کنند ،.با
کمک ما میتوانند به ھر چيزی دست پيدا کنند .در قوانين اتحاديهھا بخشی وجود دارد که آنھا را از درآميختن با
سياست منع میکند؛ آنھا فقط تحت تأثير انترناسيونال به فعاليت سياسی روی آوردند .شورای عمومی انترناسيونال چند
سال است با اتحاديهھای کارگری رابطه دارد؛ کميتهای نيز برای اين امر تشکيل شده است؛) (٥در حال حاضر نيز
شورا در سه شھر بزرگ انگلستان – منچستر ،بيرمنگام و شفيلد – اين رابطه را حفظ کرده است.

لندن انترناسيونال اول به تاريخ  ٢٠سپتامبر  «١٨٧١مندرج در مجموعهی آثار
از »گزارش سخنرانیھای کنفرانس
ِ
مارکس و انگلس ،جلد  ،١٧صص .٦٤٩-٥٠
پینوشتھا
-١قطع نامهای که از سوی پیير-لويی دالھای ،نمايندهی کارگران فرانسه ،به کنفرانس ارائه شد ،تأسيس فدراسيون
بينالمللی اتحاديهھای کارگری را پيشنھاد میکرد .او گفت ،اين انجمن »کمون راستين آينده« خواھد بود.
بر اساس گزارش ديگری از سخنرانی مارکس در اين کنفرانس» ،او ]مارکس[ اين را رد میکند که چنين فدراسيونی
کمون آينده است ،زيرا اين پروژه بر جدايی کارگران از يکديگر – علت اصلی بردگی کارگران – مبتنی است .اين تشکل
ممکن است بدبختی کارگران را اندکی بھبود ببخشد ،اما ھرگز نمیتوان آن را به عنوان تشکل آرمانی کارگران پيشنھاد
کرد) «.ھال دريپر ،نظريهی مارکس دربارهی انقالب ،جلد دوم :سياست طبقات اجتماعی )نيويورک :مانتلی ريويو،
 ،١٩٧٨ص.(١٤٥
کنفرانس پيشنھاد دالھای را رد کرد ،اما قطعنامهی ديگری تحت عنوان »روابط بينالمللی اتحاديهھای کارگری« از
سوی فرانکل ،باستليکا ،اوتين ،سراليه ،لورنزو و دو پپه پيشنھاد شد که کنفرانس آن را پذيرفت .در اين قطعنامه،
آن گونه که مارکس و انگلس آن را ويرايش کردهاند ،چنين آمده است » :از شورای عمومی دعوت میشود که به
گرايش روزافزون اتحاديهھای کارگری در کشورھای مختلف کمک کند – ھمان گونه که تا کنون کمک کرده است – که
آنھا با اتحاديهھای حرفهی خود در کشورھای ديگر رابطه برقرار کنند .کارآيی اين تشکل به عنوان سازمان بينالمللی
برای ارتباط اتحاديهھای کشوری اساسا ً به کمکی بستگی دارد که اين اتحاديهھا به »سازمان آمار کارگری«
انترناسيونال خواھند کرد .از ھيئتھای مديرهی اتحاديهھای کارگری ھمهی کشورھا دعوت میشود که نشانی دفاتر
خود را به اطالع شورای عمومی انترناسيونال برسانند) «.صورت جلسات شورای عمومی انترناسيونال اول-١٨٧٠ ،
) ،١٨٧١مسکو ،انتشارات پروگرس ،١٩٦٢ ،ص (٤٤٣

 -٢ھمان گونه که ادعا میکنند که مارکس از پرداختن به مسئلهی اتحاديهی کارگری به طور کلی اجتناب کرده است،
اين باور نادرست را نيز به او نسبت میدھند – چنان که نويسندهای نسبت داده است – که او »ھيچ نظريهای دربارهی
ويژگیھای سياسی اشرافيت کارگری نداشته است) «.گرگور مکلنان ،مارکسيسم و متدولوژیھای تاريخ ،انتشارات
ورسو ،لندن ،١٩٨١ ،ص  .(٢٦٣اريک ھابزبام حتا گفته است که مارکس اصطالح اشرافيت کارگری را به کار نبرده
است ،و اين اصطالح را انگلس دو سال پس از مرگ مارکس به کار برده است.
در واقع ،مارکس و انگلس اصطالح اشرافيت کارگری را از زمانی به
زودی سال  ١٨٥٠به کار برده و منتشر کردهاند:
ِ
سازمان کنونی »حزب چارتيستی« نيز به ھمين سان در حال انحالل است .اعضای خردهبورژوازی که ھنوز به
اين حزب چسبيدهاند ،ھمراه با
اشرافيت کارگری ،جناح صرفا ً دموکراتيک اين حزب را تشکيل میدھند که برنامهاش به »منشور مردم« و
بورژوايی ديگر
شماری اصالحات خرده
ِ
محدود میشود .تودهی کارگرانی که در شرايط به راستی پرولتاريايی زندگی میکنند به جناح انقالبی چارتيسم
تعلق دارند .رھبر جناح اول
فيرگاس اُکانر است و رھبران جناح دوم جوليان ھارنی و ارنست جونز ند) .مجموعهی آثار مارکس و انگلس،
جلد ،١٠ص (٥١٤
چارتيستھا نيز ،که از فاصلهگيری فزايندهی اتحاديهھای کارگری از چارتيسم آزردهخاطر بودند ،اصطالح اشرافيت
کارگری را در حدود ھمان سال  ١٨٥٠وسيعا ً به کار میبردند .به ويژه ارنست جونز اشرافيت کارگری را سخت به باد
انتقاد میگرفت .او در اثر خود به نام يادداشتھايی خطاب به مردم در سال  ١٨٥٢به کارگران توصيه میکرد که »اين
اشرافيت را ،مانند تمام اشرافيتھای ديگر ،بايد درھم بکوبيد .اگر آن را درھم نکوبيد ،آن گاه که دموکراسی را برپا
سويل ،ارنست جون ِز چارتيست ،ص (١٩٤
میداريد ،اينان ارتجاع را به درون شما خواھند آورد) «.جان َ
سوسياليستی کالسيک خود به نام پاداش کار )لندن،
اصطالح اشرافيت کارگری را نخستين بار ويليام تامپسون در اثر
ِ
 (١٨٢٧به کار برد» :آن دسته از کارگران يا اقشار طبقهی کارگر که بيشتر از ھمه پاداش میگيرند… صرفا ً اشرافيت
صرف اين اصطالح ،مفھومی است که در آن تامپسون – و سپس مارکس و
کارگران را تشکيل میدھند «.جالبتر از ِ
زيربنايی اشرافيت کارگری نشان میدھد:
ی
مشخصه
وجه
عنوان
به
را
بودن
انگلس – ممتاز بودن و منحصر به فرد
ِ
کارگران برخوردار از حقوق باال و موانع سه گانهی اتحاديهھای آنھا ]منظور
کدام اقناع ،صلح و عدالت می تواند
ِ
سلسلهمراتب سهگانهی پايين به باالی
اتحاديهھای محلی ،اتحاديهھای عمومی و فدراسيون يا کنفدراسيون اتحاديهھای کارگری است[ را از چنگ
رقابت تودهی عظيم کارگران سختکوش
نجات دھد؟ ھيچ يک از اينھا نمیتواند آنان را از دست اين رقابت فراگير و ھمهجاحاضر نجات دھد .پس آيا آنھا
برای فروخواباندن رقابت اکثريت عظيم
کارگران سختکوش به زور – زور قانونی از آن دست که در مورد کارآموزان به کار میبرند ،و زور غيرقانونی
از آن نوع که درمورد ارعاب تودهیکارگران
استفاده میکنند – متوسل خواھند شد و بدين سان اشرافيت خونين صنعت را بر پا خواھند کرد؟ – چرا که زور
به خونريزی خواھد انجاميد و بدون
خونريزی اشرافيت نمیتواند سر پا بماند) .نيويورک :ای .امِ .کلی ،١٠٦٩ ،صص .(٨١ ،٣١-٢
ھستهی اصلی بحث تامپسون عليه ھر گونه اتحاديهی کارگری است ،اما نقد او تأثير عظيمی به جا گذاشت ،نه فقط بر
مارکس و انگلس بلکه بر تمام سوسياليستھای آن زمان.

 -٣اوژن استينز ) ،(Eugene Steensنمايندهی کارگران بلژيک ،بر اين نظر بود که اتحاديهھای محلی بايد جذب
فدراسيون بينالمللی اتحاديهھای کارگری شوند.
 -٤منظور جنبش چارتيسم است.
 -٥اين کميته» ،کميتهی اجرايی جمعيت اصالح« نام داشت.
نقل از کتاب زير:
edited with an introduction and notes by ,Marx and Engels on the Trade Unions
.Kenneth Lapides, International Publishers/New York, 1987, p.82-3
ترجمهی محسن حکيمی
دی ١٣٩١
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چرا آقای مريدی يکی به نعل ميزند يکی به ميخ؟
12ژانويه
احمد پرتوی
28دسامبر ٢٠١٢
از ماه اگوست  ٢٠١٢اختالف بين اتحاديه ھای معلمان استان انتاريو و دولت استانی انعکاس رسانه ای گسترده ای
يافت .افشای خسارت  ٢٣٠ميليون دالری دولت استانی برای لغو قرارداد نيروگاه ھای برق در دو منطقه اوکويل و می
سی ساگا ،حزب ليبرال را با کاھش شديد اعتبارش نزد ساکنان انتاريو و در نتيجه خطر استيضاح و رد اعتبار دولت در
مجلس استانی روبرو ساخت .حزب ليبرال برای کسب آرای اين دو منطقه و حفظ کرسی ھای نمايندگانش در مجلس
استانی ،از اطالع رسانی در مورد خسارت وارد شده به ماليات دھندگان خوداری کرده و آن را پوشيده نگه داشته بود.
الزم به ذکر است که دولت ليبرال در اقليت است و برای تصويب لوايح و رأی اعتماد به آرای يکی از احزاب رقيب نياز
دارد .در ماه اگوست  ٢٠١٢جسته و گريخته اطالعاتی در مورد مبلغ خسارت وارده به دولت به رسانه ھا درز کرد.
ھنوز اين مسئله روشن نشده بود که يکباره در عرض کمتر از  ١٠روز مسئله تجديد قراردادھای اتحاديه ھای معلمان
انتاريو که مھلت پايان مذاکراتشان با دولت آخر دسامبر  ٢٠١٢است ،در صدر اخبار استان انتاريو قرار گرفت .مانور
دولت ليبرال بر سر عدم افزايش حقوق معلمان برای دوسال و کاھش مزايای آنان به بھانه بحران اقتصادی با توافق و
حمايت حزب کانسرواتيو در دستور کار اين حزب قرار گرفت .اما تصويب اليحه  ١١٥در مجلس انتاريو با حمايت
حزب کانسرواتيو ،ممنوعيت اعتصاب معلمان و اجبار آنان به تبعيت از تصميم دولت با انتقاد شديد اتحاديه ھای
کارگری ،نھادھا و انجمنھای حمايت کننده از حقوق اجتماعی روبرو شد .اين اقدام دولت و ايجاد نارضايتی در اتحايه
ھای کارگری که بخشی از آنھا حاميان حزب ليبرال ھستند ،اعتبار حزب ليبرال را بيشتر کاھش داد .پس از افشای
جزئيات بيشتری از لغو قرارداد نيروگاه ھا در مورد خسارت وارد شده به دولت ،در اواخر سپتامبر و اوائل اکتبر،
حزب ليبرال در موقعيت متزلزلی قرار گرفت .در اوائل اکتبر استيضاح دولت و برکناری آن در دستور کار دو حزب
اقليت نی يو دمکرات و کانسرواتيو قرار گرفت .دولت ليبرال برای جلوگيری از استيضاح و حفظ خود ،تصميم به
استعفای نخست وزير استانی و معلق کردن مجلس گرفت .رئيس دولت ليبرال در بيانيه مطبوعاتی خود علت استعفا و
تعطيلی مجلس را نياز دولت به وقت بيشتر برای مذاکره با کارکنان دولت برای عدم افزايش حقوق ھا و اعمال
سياستھای صرفه جوئی اقتصادی ،عنوان کرد .وی زمان بازگشائی دوباره مجلس استانی را نيز به پايان انتخاب رھبر
جديد حزب ليبرال استان انتاريو و تصميم وی موکول کرد.

دولت انتاريو  ٥٠٠،٠٠٠نفر کارگر شاغل دارد که تمامی آنان تحت پوشش اتحاديه ھای حرفه ای قرار دارند .از جمله
اينھا دو فدارسيون اتحاديه ھای معلمان مدارس ابتدائی انتاريو با بيش از  ٧٦،٠٠٠عضو و فدارسيون اتحاديه ھای
معلمان دبيرستانھای انتاريو با بيش از  ٥٠،٠٠٠عضو ھستند .ھمچنين عالوه بر اين دو فدارسيون بيش از ٥٥،٠٠٠
نفر نيز در اتحاديه کارگران خدماتی عمومی دولت عضو ھستند .در مجموع  ١٨١،٠٠٠نفر معلم و کارگر خدماتی،
بيش از  ٢،٠٥٠،٠٠٠دانش آموز را در مدارس و دبيرستانھا انتاريو پوشش ميدھند.
اليحه تصويب شده  ١١٥موارد زير را شامل ميشود.
1.کاھش حقوق  ٦٠درصد معلمان.
2. 40درصد از معلمان ٥٠ ،درصد از افزايش ھزينه ھای آموزشھای تکميلی را که قبال کامل پرداخت ميشد دريافت
خواھند کرد.
3.عدم افزايش مطلق حقوقھا حداقل برای دوسال
4.در صورت تشخيص وزير آموزش تمديد مدت اليحه برای يکسال و بيشتر از آن توسط ھيئت دولت
5.کاھش ترفيع شغلی ساالنه به نصف ميزان کنونی ،با حقوق ساالنه  ٤٢،٠٠٠دالر در سال برای معلمان تازه کار
6.کاھش برخوداری از مرخصی استعالجی از  ٢٠روز در سال به  ١٠روز ،معدل استفاده از مرخصی استعالجی ھم
اکنون  ٩روز در سال است .قطع پاداش عدم استفاده مرخصی استعالجی ھنگام بازنشستگی
7.ھيچ نھاد حقوقی ،اجتماعی و يا قضائی نميتواند در رد مواد اليحه  ١١٥اقدامی کند.
8.دولت ميتواند نھادھای دولتی داخل در موضوع حقوق کار را جھت اجرای اليحه فراخواند و آنان حق تغيير و يا
ممانعت از اجرای اليحه را ندارند.
9.ھرگونه اعتصاب و يا فراخوان به اعتصاب و توقف کارھای غير وظايف شغلی )ورک تو روول(  ،در طول اجرای
اين اليحه غير قانونی است.
10.تمامی اتحاديه ھای کارکنان آموزش و پرورش استان انتاريو ميبايست تا پايان  ٣١دسامبر  ٢٠١٢قراردادھای
خودشان را چه بصورت جمعی و يا مجزا منعقد کنند ،در غير اينصورت وزير رأسا ّ در ماه ژانويه قرارداد را به آنھا
ديکته خواھد کرد.
اگر فرض را بر استقالل اتحاديه ھای کارگری می گذاشتيم ،با توجه به خالصه اليحه و محدوديتھای تعيين شده در آن
انتظار ميرفت که عکس العمل بسيار بيشتری در مخالفت با آن صورت ميگرفت .ولی پيوند تنگاتنگ اتحاديه ھای
کارگری و فدراسيونھای معلمان با نھاد ھای سرمايه داری عموما ّ آنان را به دلسوزان دولت سرمايه داری کانادا تبديل
کرده است .در سرتاسر متن اين اليحه حمله به سطح معيشت معلمان تازه کار بروشنی بچشم می خورد .چيزی که
اتحاديه ھای کارگری خيلی کمتر به آن پرداخته اند و در بيشتر موارد با فدا کردن حقوق کارگران تازه استخدام و يا
تازه کار ،منافع کوتاه مدت کارگران با سابقه را در نظر داشته اند .چيزی که اين روزھا تمام کارفرمايان در مقابل طبقه
کارگر می گذارند .يعنی«کارگران را به مرگ می گيرند تا به تب راضی شوند« .بعضی از اتحاديه ھای معلمان مانند
اتحاديه ھای وابسته به برد آموزش کاتوليک و يا برد زبان فرانسه برابر مواد ھمين اليحه با دولت وارد مذاکره شده و
به توافقھا ئی ھم رسيده اند و شنيده شده که برخی اتحاديه ھای کوچکتر ھم مذاکراتی را در چارچوب ھمين اليه با
دولت آغاز کرده اند.
در مقابل دو فدراسيون اتحاديه ھای معلمان دبستانی و دبيرستانی و اتحاديه کارکنان دولت به اعتراض خود ادامه داده
و اتحاديه معلمان دبستانی به يک روز اعتصاب چرخشی دست زدند که عمال بسياری از والدين شاغل را مجبور به
ماندن در خانه کرد .برابر آمار منتشر شده در روزنامه ھا اعتراض معلمان از حمايت  ٤٩درصدی و مخالفت ٣٥
درصدی جامعه برخوردار است.

نتيجه اعتصاب معلمان سال  ١٩٩٧در زمان دولت دست راستی مايک ھريس که دولتش با حمايت بخشی از معلمان به
قدرت رسيد بود ،به روی کار آمدن ليبرالھا در سال  ٢٠٠٢انجاميد .ھم اکنون معلمان دوباره عليه دولتی که خود برای
انتخابش تالش کرده بودند ،دست به اعتراض زده اند .چرخش اتحاديه ھا بين احزاب سرمايه داری چيزی جز تکرار
مشکالت و مسائلشان نيست.
بحران سرمايه جھانی و دستيابی آنان به نيروی کار ارزان کشورھای ديگر ،دستشان را برای تھاجم به دستاوردھا و
سطح معيشت کارگران در کشورھا صنعتی باز گذاشته است .برای دولتھای سرمايه داری شعار آزادی و حق اعتصاب
و يا استقالل سه قوه مقننه ،مجريه و قضائيه ،فقط تا جائی اعتبار دارد ،که مانع کار دولت نشود .وقتی دولتھای
سرمايه داری با بحران روبرو ميشوند برای اعمال ديکتاتوری عريان خود ھيچ ترديدی به خود راه نميدھند .مصوبات
مجلس انتاريو نمونه روشنی از اين روش دول سرمايه داری است.
در ادبيات اعتراضی اتحاديه ھای کارگری فقط نا م دو نفر يکی وزير آموزش و پرورش و ديگری نخست وزير
مستعفی اونتاريو برده ميشود .گويا اصال طبقه سرمايه دار و احزاب انھا وجود ندارند و تمام مشکالت را ناشی از
موجوديت و سياست اين دو نفر می دانند .حل شدن فعاليت اتحاديه ھای کارگری در نھاد ھای سرمايه داری تا آنجا
پيشرفته که گويا تعويض دو نفر در حزب ليبرال و يا تغيير دولت ميتواند مشکل کارگران را حل کند .انھا دائما از
تصميمات فردی وزير آموزش و پرورش صحبت ميکنند .گويا اين سياست حزب ليبرال و يا حزب کانسرواتيو نيست که
منجر به تصويب چنين اليحه ی ضد آزادی و ضد کارگری شده است ،و گويا اين سياست نه در جھت تحکيم دولت
سرمايه داران بلکه از نادانی و کج فھمی چند نفر آدم خودخواه است که در قالب اليحه  ١١٥به کارگران تحميل ميشود.
جدا شدن اعتراضات کارگری از نھاد ھای سياسی سرمايه داری که اتحاديه ھا از جمله اين نھادھا ھستند ،بدون جدا
شدن از اتحاديه ھا و ايجاد تشکل ھا واقعا مستقل کارگری راه ديگری ندارد.
ساکنان ايرانی اونتاريو که پيگير اخبار محلی ھستند بارھا شنيده اند که آقای مريدی نماينده ايرانی تبار مجلس استانی
انتاريو از حزب ليبرال ،مکررا ادعا کرده است که از حق کارگران در ايجاد سنديکا ھا در ايران حمايت ميکند و بارھا
از سوی برخی گروه ھای اپوزيسيون ايرانی ھم دعوت به سخنرانی شده و در اين مورد داد سخن داده است .غير
واقعی بودن سخنان وی را ميتوان در ھمکاری کامل وی با حزب ليبرال و حمايت از تصميمات ضد کارگری و ضد
سنديکائی اين حزب محک زد .با توجه به عملکرد حزب ليبرال در امر محدود کردن فعاليت اتحاديه ھا و عضويت و
حمايت وی از تصميمات اين حزب ،دوگانه گوئی غيرصادقانه ای را که اين عضو حزب ليبرال با خود حمل می کند می
توان بروشنی مشاھده کرد .شرکت در مجالس مختلف وحمايت کالمی از حق تشکل کارگران در ايران و محکوميت
جمھوری اسالمی در اين زمينه را می توان نه تنھا بعنوان يک دوگانه گوئی رياکارانه ،بلکه ھمچون پوششی برای
حفظ کرسی نمايندگی در جھت منافع سرمايه داران قلمداد کرد .واقعا ھم اگر صداقتی در کار باشد چگونه می توان
برای پس انداز شھرت و محبوبيت ،اقدامات ضد کارگری و ضد تشکل گرائی يک حکوت غير خودی را اينجا و آنجا
محکوم کرد ،و در ھمان حال در مورد ھمان اقدامات سرکوبگرانه توسط حزب و دولت خودی سکوت نمود؟ برای
گروه ھای اپوزيسيون ايرانی ،چنانچه خود نيز آلوده به فرصت طلبی ھای رايج سياستمدارانه نباشند ،تشخيص ماھيت
ھيپوکراتيک آقای مريدی در رابطه با آنچه که ميان حزب ليبرال و اتحاديه معلمان می گذرد ،چندان دشوار نيست.
بايد ھمواره به اين امر توجه داشت که مھم اين نيست که افراد سياسی در حرف چه ميگويند ،مھم آنست که در عمل از
کدام سياست پيروی ميکنند .حمايت باندھای سرمايه داری از جنبش اعتراضی در ايران را فقط در چارچوب فھم
مقاصد و منافعی که باندھای مزبور از اين نوع حمايت ھا دنبال می کنند ميتوان توضيح داد .ھمه شواھد ،منجمله آنچه
که اين روزھا در تورنتو می گذرد ،حاکی از آنست که آقای مريدی نيز از مبلغان ھيپوکرات ھمين باند ھا می باشد.
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حمايت از خواست برحق رضا شھابی را گسترش دھيم!
7ژانويه
پنج زندانی سياسی بند  ٣٥٠در زندان اوين )فريدون صيدیراد ،سروش ثابت ،سعيد جاللیفر ،ياشار دارالشفاء و
سعيد حائری( ضمن ھشدار جدی نسبت به وضعيت رضا شھابی ،کارگر زندانی ،اعالم کردهاند تا »دستيابی رضا به
فرصت رضايتبخش درمان« اعتصاب غذا خواھند کرد .ھمان گونه که پيشتر گفتهايم ،بی ھيچ ترديدی ،اعتصاب غذا

سياسی معترض ديگری – اين است که
نوعی خودزنی است .اما طنز تلخ رو به روی رضا شھابی – و ھر زندانی
ِ
سياسی
زندانی
برای
ديگری
راه
ھيچ
زندانبان
اکنون راه جلوگيری از اين خودزنی از مسير خو ِد آن میگذرد .اکنون،
ِ
معترض باقی نگذاشته است ،مگر اعتصاب غذا .و زندانیيی که نمیخواھد به خواست ظالمانهی زندانبان تن دردھد،
چارهای جز اعتصاب غذا ندارد .اين ديگر حکايت ھمان تيری است که آرش جان خود را وثيقهی آن کرد تا مسافت ھر
چه بيشتری را بپيمايد .اين ديگر ھنگامهای است از مرگ و زندگی که در آن کارگری مبارز سينه سپر میکند و به
سياسی برخورد انسانی
استقبال مرگ میرود تا به اين ترتيب در کلهی زندانبان فروکند که از اين پس بايد با زندانيان
ِ
داشته باشد.
اما اگر اکنون زندانيان
سياسی معترض راھی جز اعتصاب غذا ندارند ،کارگران مبارز در بيرون از زندان راهھای
ِ
آسانتری برای اعتراض دارند .اگر کارگران پتروشيمی اھواز در دل ھمين شرايط خفقان و اختناق میتوانند برای
مطالبات خود اعتصاب کنند ،و اگر کارگران شرکت واحد در اين اوضاع بگير و ببند و بکش میتوانند در مقابل شورای
زندانی خود نيز میتوانند حمايت
شھر تھران تجمع کنند و خواھان »حق جذب« شوند ،پس آنھا از ھمکار و ھمطبقهای
ِ
سياسی زنجيرهای به ناحق
ھای
قتل
کنند .به ياد آوريم آن گاه را که ناصر زرافشان – که به »جرم« ھويدا کردن اسرار
ِ
پنج سال حبس کشيد – در ھمين زندان اوين و برای ھمين خواست درمان در بيرون زندان دست به اعتصاب غذا زده
بود و اعضای کانون نويسندگان و بسياری از آزادیخواھان ديگر به حمايت از او برخاستند و به عنوان اعتراض در
مقابل زندان اوين تجمع کردند .آن تجمع ،بر بستر پايداری خو ِد زرافشان ،در درمان کليهی او در بيرون از زندان مؤثر
افتاد ،ھرچند نه بی درنگ و بالفاصله .اکنون نيز کارگران و انسانھای آزادیخواه میتوانند از رضا شھابی و خواست
برحق او حمايت کنند .ھمان گونه که ھمسر زحمتکش و فداکار رضا شھابی اعالم کرده است ،او چيز زيادی نمی-
خواھد .ادامهی درمان بيماری در شرايط مناسب و رضايتبخش کمترين چيزی است که يک زندانی سياسی میتواند و
بايد مطالبه کند .اما دريغا که ما در چنان جامعهای زندگی میکنيم و سرمايهداری حاکم چنان شرايطی را بر ما تحميل
سياسی ديگر و عزم
کرده است که برای ھمين خواست حداقلی بايد نيرويی حداکثری را بسيج کنيم .اعتراض زندانيان
ِ
راسخ آنان در حمايت از رضا شھابی را به فال نيک بگيرم و با پيوستن به آن گامی در راستای بسيج آن نيروی
حداکثری برای مقابله با زورگويی زندانبانان برداريم.
درود بر شرف رضا شھابی و زندانيان سياسیيی که در حمايت از او اعتصاب غذا کردهاند!
کميتهی ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٨دی ١٣٩١
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درباره ی بنيان گذاری انترناسيونال اول
5ژانويه
کارل مارکس
کارگری اينجا در لندن و نيز رئيس »جامعهی آژيتاسيون برای
آدگر )کارگر کفاش و رئيس شورای تمام اتحاديهھای
ِ
حق رأی اتحاديهھای کارگری« ،که »برايت« با آن در رابطه است( و ِک ِرمر ،سنگتراش و دبير اتحاديهی سنگ-
تراشان ،کارگران را به ھمايشی عمومی در تاريخ  ٢٨سپتامبر  ١٨٦٤در تاالر سنت مارتين فراخواندند) .اين دو نفر
ھمايش بزرگ اتحاديهھای کارگری در دفاع از شمال آمريکا ،که به رھبری »برايت« در تاالر سنت جيمز برگزار شد،
و نيز تظاھرات استقبال از گاريبالدی را سازمان داده بودند (.کسی را به اسم »لو لوبز« فرستاده بودند که از من بپرسد
آيا حاضرم از طرف کارگران آلمانی در اين ھمايش شرکت کنم يا نه ،و به ويژه اين که آيا کارگری آلمانی را میشناسم
که بتواند در اين ھمايش سخنرانی کند ،و از اين دست پرسشھا .من اِکاريوس را به آنھا معرفی کردم ،که سخنرانی
شايان تحسينی ارائه کرد ،و خود نيز به عنوان مستمع در فضای ورودی تاالر حضور يافتم .میدانستم که اين بار ھم
در لندن و ھم در پاريس »قدرتھای« واقعی به ميدان آمدهاند و ،از ھمين رو ،تصميم گرفتم که قاعدهی معمول و
ھميشگی خود مبنی بر رد چنين دعوتھايی را ناديده بگيرم….

در اين ھمايش ،که چنان شلوغ بود که آدم احساس خفگی میکرد )زيرا اکنون طبقات کارگر آشکارا دارند تجديد قوا
میکنند( …،کارگران تصميم گرفتند »انجمن بين المللی کارگران« ]انترناسيونال اول[ را بنيان گذارند ،سازمانی که
»شورای عمومی« آن در لندن خواھد بود و به عنوان »حلقهی رابط« تشکلھای کارگری در آلمان ،ايتاليا ،فرانسه و
انگلستان عمل خواھد کرد.

از نامهی کارل مارکس به فريدريش انگلس ،به تاريخ  ٤نوامبر  ،١٨٦٤مندرج در گزيدهی نامهھای مارکس و
انگلس ،با مشخصات زير:
translated by I. Lasker, edited by S. Ryazanskaya (Moscow: ,Selected Correspondence
.(Progress Publishers, 1965
نقل از:
edited with an introduction and notes by Kenneth ,Marx and Engels on the Trade Unions
.Lapides, International Publishers/New York, 1987, p.60
ترجمهی محسن حکيمی
دی ١٣٩١
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جريان سرمايه در تن و خون يک کارگر سنديکاليست
31دسامبر
محسن حکيمی
آقای مازيار گيالنینژاد نمونهی خوبی است برای نشان دادن تأثير ويرانگر جريان سياسی»چپ«ی که ،در پوشش
دفاع از منافع کارگران و به عنوان »حزب طراز نوين طبقهی کارگر« ،در طول ساليان دراز در مغز کارگران وابسته
به خود فروکرده است که به دنيا از منظر منافع سرمايه بنگرند .تأکيد بر اثرات ويرانگر اين نوع چپ بر کارگران به
معنی تبرئهی انواع ديگ ِر چپ نيست .به طور کلی ،کل چپ در ايران در کشاندن فعاالن کارگری به مسير سرمايهداری
و به طور اخص سرمايهداری دولتی و تبديل آنھا به مبلغان اين يا آن فرقهی چپ ايدئولوژيک نقش مھمی داشته است.
اما تأثير ويرانگر و ديرپای چپ روسی بر کارگران ايران حديث ديگری است که از ھر زبان شنيده شود نامکرر است.
آقای گيالنینژاد در نوشتهای با عنوان »سنديکايیھا ھميشه حقيقت را میگويند!« )مندرج در چند سايت اينترنتی( ،از
تشکل سنديکايی دفاع کرده و دربارهی نقد من بر ديدگاهھای دو تن از سنديکاليستھای قديمی )که چندی پيش با
عنوان »حرف راست را از سنديکاليستھای قديمی بشنويم« در اينترنت منتشر شد( از جمله چنين نوشته است:
»چرا منتقدين سنديکاھا و سنديکاليستھا از خود نمیپرسند چه چيزی در سنديکا و عملکرد رھبران سنديکاييست که
محبوب طبقه کارگرند .به راستی علی اميد چه گفت و چه کرد که  ٢٥ھزار کارگر صنعت نفت در دھهی بيست گوش به
فرمان او بودند؟«
بودن
فرض کنيم »سنديکا و رھبران سنديکايی« واقعا ً »محبوب طبقه کارگر« بودهاند و ھستند .آيا واقعا ً از محبوب
ِ
ت انديشه و عمل آن فرد يا تشکل رسيد؟ پاسخ اين پرسش به ويژه از نظر مردم
يک فرد يا تشکل میتوان به حقاني ِ
ايران که معنای محبوبيت کاريزماتيک در انقالب ١٣٥٧را با گوشت و پوست خود لمس کردهاند ،روشن است .صرف
محبوبيت ھيچ شخصيت تاريخی ھيچگاه به معنای حقانيت انديشه و عمل او نبوده و نيست .نمونهی ديگرش ،ھيتلر.
آيا کسی میتواند »محبوبيت« ھيتلر را ميان مردم آلمان از جمله کارگران اين کشور در سالھايی از نيمهی اول قرن

بيستم انکار کند؟ بنابراين ،نه سنديکا میتواند به صرف محبوبيت ميان کارگران تشکل واقعی و مستقل آنان باشد و نه
رھبران سنديکايی را فقط به دليل محبوبيتشان میتوان نمايندهی منافع راستين و واقعی کارگران شمرد.
اما آنچه در نقل قول باال مھمتر است ،درک آقای گيالنینژاد از سنديکا به عنوان تشکل کارگری است .اين جمله که »به
راستی علی اميد چه گفت و چه کرد که  ٢٥ھزار کارگر صنعت نفت در دھهی بيست گوش به فرمان او بودند؟« ھيچ
معنايی ندارد جز اين که سنديکا تشکلی است که در آن  ٢٥ھزار کارگر گوش به فرمان يک نفرند .در اينجا ،آقای
گيالنینژاد بدون اين که بخواھد واقعيت تلخی را در بارهی سنديکا بيان کرده است .ھمان گونه که آقايان فراھانی و
بودن سنديکا بيان کرده بودند ،و
مھرانگھر پيشتر در مصاحبهھای خود واقعيتھای ديگری را مبنی بر سرمايهدارانه
ِ
بودن سنديکا
من در نقد فوقالذکر آنھا را نشان دادهام ،آقای گيالنینژاد نيز واقعيت عريانی را دال بر سرمايهدارانه
ِ
بيان کرده است .آيا آقای گيالنینژاد برای يک لحظه با خود انديشيده است که چه چيز خوبی در اين ھست که  ٢٥ھزار
بودن« کارگر ،اعم از اين که در قالب سنديکا يا ھر تشکل
نفر »گوش به فرمان« يک نفر باشند؟ »گوش به فرمان
ِ
کارگری ديگر باشد ،و مستقل از اين که با ھدف اجرای فرامين کارفرمايان و دولت آنھا باشد يا به قصد اعتصاب و
ِ
سرپيچی از اين فرامين انجام گيرد ،نه تنھا فضيلت نيست بلکه رذيلت شوم و منحوسی است که سرمايه بر سر کارگر
نازل کرده است .رابطهی سرمايه ،يعنی خريد و فروش نيروی کار ،رابطهی فرماندھی – فرمانبری است .کارگر با
فروش نيروی کارش در واقع ملزم میشود که فرمان کارفرما را ،که ھمان انجام کار است دقيقا ً ھمان گونه که کارفرما
میخواھد ،اجرا کند .کارفرما فرمانده است و کارگر موجودی گوش به فرمان که بايد دستور کارفرما را بی چون و چرا
اجرا کند .فروش نيروی کار ھرگونه اختيار در مورد کار و چگونگی انجام آن را از کارگر سلب میکند و او را به
مجری مجبور و چشم وگوش بستهی کارفرمايی بدل میسازد که نيروی کار او را خريده است .چنين است که فرايند
کار ،محصول کار و قدرت کارگر از وجود کارگر منفک و مستقل میشوند و در بيرون از وجود او به دشمنان خونی-
اش بدل میگردند .کار ،که نياز حياتی انسان است ،در نظام سرمايه داری به ماری بدل میشود که مدام کارگر را نيش
میزند و کارگر نيز برای گريز از دست اين مار زھری مدام میکوشد سرش را به سنگ بکوبد تا شايد از دستاش رھا
شود ،و اين در حالی است که لَه لَه زده و با خوش اقبالی بسيار رو به رو شده تا توانسته است ھمين کار کوفتی را
پيدا کند ،زيرا ھرچه باشد تحمل نيش اين مار را به مرگ بر اثر گرسنگی ترجيح میدھد .اين از بيگانگی کارگر با کار
خويش .اما محصول کار نيز به سرمايهی انباشت شده يا کا ِر ُمرده تبديل میشود که ھيچ گريزی ندارد جز اين که
پيوسته و ثانيه به ثانيه شيرهی جان کارگر زنده را بمکد و او را به طرف مرگِ ناشی از گرسنگی براند تا شايد
اشتھای سيریناپذير خود را برای بلعيدن سود ھرچه بيشتر ارضا کند .قدرت کارگر نيز خارج از وجود او شکل دولت
و ماشين اداری -نظامی را به خود میگيرد و نقش مديريت جامعهی سرمايهداری و سرکوب خو ِد کارگر را ايفا میکند.
بودن
معنا و مفھوم تمام اين بیخويشتنیھا و بیپشت و پناھیھا و سيهروزیھا ،گوش به فرمان بودن و فرودست
ِ
کارگر است .تا آنجا که به اين فرمانبری و فرودستی مربوط میشود ،ھيچ فرقی نمیکند که کارگران گوش به فرمان
عسکراوالدی سرمايهدار باشند يا علی امي ِد کارگر .کارگران چه گوش به فرمان عسکراوالدی باشند و چه – آن گونه
ِ
که آقای گيالنینژاد گفته است – گوش به فرمان علی اميد ،در ھرحال فرمان سرمايه را اجرا کرده و سياھی لشکر و
گوشت دَم توپ سرمايهداری شدهاند ،در حالت نخست سرمايهداری بازار و در حالت دوم سرمايهداری دولتی -حزبی.
دون شأن يک طبقهی کارگر
گوش به فرمان کسی بودن – حتا اگر آن کس کارل مارکس باشد چه رسد به علی اميد –
ِ
آگاه و سازمان يافته است .بنابراين ،کارگر سنديکاليستی که اعضای سنديکا را گوش به فرمان رھبر آن بداند و بدين
سان رھبر را به موجودی قَدَرقدرت و تودهھای کارگر را به مشتی »مش رجب« بدل کند که فقط برای اجرای فرامين و
ت« رھبران آفريده شدهاند ،دارد نفوذ عميق سرمايه را تا مغز استخواناش و به اين
»به چپ چپ« و »به راست راس ِ
بودن انديشهاش را به نمايش میگذارد .به اين معنا ،من ھم با تعبير خو ِد آقای گيالنینژاد
ترتيب ژرفای سرمايهدارانه
ِ
برای چنين کارگری موافقم :سنديکا در تن و خون او جاری است.
اما آيا اين حرفھا به معنی کم بھا دادن به نقش کارگران آگاه و پيشرو در سازماندھی و ھدايت تودهی کارگران به
سوی مبارزهی خودآگاھانه با سرمايهداری نيست؟ آيا میتوان اين واقعيت را ناديده گرفت که باالخره تودهی کارگران
برای پيشبرد مبارزهی خود به کمک فکری کارگران آگاه و پيشرو نياز دارند و به ھمين دليل است که آنھا را به عنوان
حتمی
گفتن تودهی کارگران به رھبران اين نياز
نمايندگان خود انتخاب میکنند؟ آيا نقد »گوش به فرمان بودن« و لبيک
ِ
ِ
جنبش کارگری را زير سئوال نمیبرد يا دست کم آن را کمرنگ نمیکند؟
نخست اين که رابطهی تودهی کارگران و کارگران آگاه و پيشرو به ھيچ وجه يکطرفه نيست .اين رابطه با رابطهی
سرگروھبان ارتش و سربازان زيردستاش يک دنيا فرق دارد .سرگروھبان به ھيچ وجه خود را ملزم به شنيدن حرف
سربازان و يادگيری از آنان نمیبيند و به اقتضای جايگاه فرادستاش نسبت به سربازان فقط به آنھا فرمان میدھد و
سربازان ھم به اقتضای جايگاه فرودستشان مجبورند گوش به فرمان او باشند .اين رابطه ،يکسره يکطرفه و کامالً از
باال به پايين است .حال آن که در رابطهی تودهی کارگران با کارگران آگاه و پيشرو بر اساس تبادل آزادانهی افکار و

عقايد و نظرات به طور جمعی و ھمگانی تصميمگيری میشود و در اين فرايند ھمانقدر که تودهی کارگران از کارگران
آگاه و پيشرو چيز ياد میگيرند اين کارگران نيز از زندگی و مبارزهی تودهی کارگران درس میگيرند .به اين معنا،
کارگر آگاه و پيشرو کسی است که – به اتکای دانش و تجربهی ذھنی خود – ايدهای را به زبان میآورد و راھی را
نشان میدھد که تودهی کارگران به داليل قابل درک قادر به فرموله کردن آن ايده و نشان دادن آن راه نيستند .پس،
تنھا با گردھمايی فعاالنهی تودهی کارگران ھمراه با کارگران آگاه و پيشرو و در فرايند تبادل آزادانهی افکار و نظرات
ميان آنان است که بھترين راه ممکن برای مبارزهی طبقهی کارگر با سرمايهداری در ھر شرايط مشخصی تعيين می-
شود .اين حرفھا شايد برای بسياری از کارگران توضيح واضحات باشد .اما برای کارگری که فکرش چنان مسموم
بودن  ٢٥ھزار کارگر از يک نفر نمیبيند بلکه اين امر قبيح را به
شده که نه تنھا ھيچ ايرادی در گوش به فرمان
ِ
گونهای اعالم میکند که گويا طبقهی کارگر بايد به آن افتخار کند ،فکر نمیکنم اين حرفھا توضيح واضحات باشد.
نکتهی شايان ذکر ديگر در اينجا که فقط به آن اشاره میکنم و میگذرم نسبت مستقيمی است که بين تلقی از کارگر به
عنوان موجود گوش به فرمان و فرھنگ عدم اعتماد به نفس در ميان کارگران وجود دارد .ھرچه کارگر خود را گوش
شدن مستأصالنهاش به احزاب و سازمانھای
به فرمانتر بداند اعتماد به نفساش کمتر میشود و امکان آويزان
ِ
سياسی فراطبقاتی بيشتر میشود .فرھنگ بیاعتمادی به خود و بيگانگی با ايدهی رھايی از سرمايه به نيروی خو ِد
ِ
مذھبی انتظار و طلب منجی است ،يکی از لنگرگاهھايی است که
فرھنگ
ھمان
سياسی
شکل
واقع
در
که
کارگران،
ِ
ِ
سياسی مدعی نمايندگی طبقهی کارگر در آن لنگر میاندازند تا از کارگران برای رسيدن به قدرت
احزاب و سازمانھای
ِ
سياسی سواری بگيرند .دفاع آقای گيالنینژاد از »حزب طبقهی کارگر« در اين رابطه قابل توضيح است.
فرمانی تودهی کارگران میبود .در اين
اما ای کاش مسموميت فکری آقای گيالنینژاد در حد فضيلت دادن به گوش به
ِ
ش او خطاب به »دوستان جوان«ی که احتماالً نظرات مسموم و سرمايهدارانهاش را نپذيرفتهاند ،دقت کنيد:
پرس ِ
»دوستان جوان! ]آيا[ اگر امروز ھمين آقای محسن حکيمی را به وزارت انتخاب کنيم میتواند حتا در عرض يک سال
مشکالت کارگران را حل کند؟« اين پرسش به روشنی نشان میدھد که اوالً کاربرد »گوش به فرمانی« برای تودهی
کارگران از سوی آقای گيالنینژاد به ھيچ وجه امری سھوی يا به دليل لغزش کالم نيست .ثانياً ،به پيروی از سنت
سيئهی ھمان حزب کذايی که رھبراناش دفاع از کارگران را وثيقهی به وزارت رسيدن خود کردند ،برای ايشان نيز
دفاع از سنديکا وثيقهی به وزارت رسيدن رھبران سنديکاليست است .ثالثاً ،و مھمتر از ھمه ،مسموميت فکری و
رسوخ افکار سرمايهدارانه در تار و پود ذھن او تا بدان حد است که میپندارد وزارت يک سنديکاليست محبوب و
مورد قبول کارگران )و نه محسن حکيمی( در دولت سرمايهداری می تواند مشکالت کارگران را ،آن ھم در عرض
کمتر از يک سال ،حل کند!!! بر کارگر بیادعا اما متوھمی که میپندارد مشکالت کارگران در چھارچوب نظام سرمايه
داری و از طريق به وزارت رسيدن يک کارگر سنديکاليست قابل حل است ھيچ َح َرجی نيست .اما وقتی میبينيم کسی
که دارد اين پندار مخرب را به »دوستان جوان« اش القا میکند در عين حال از »سرمايه«» ،ارزش اضافی«،
»طبقه«» ،بزرگان نامآور کارگری« و »کالسيکھای کارگری« حرف میزند ،ھيچ نتيجهی ديگری نمیتوانيم بگيريم
جز اين که اين حرفھا برای خالی نبودن عريضه و ،بھتر بگويم ،برای تزئين ويترين مغازهای است که اجناساش به
کلی گنديده است.
يکی از ادعاھايی که طيف احزاب و سازمانھای متعلق به جريان فکری ِ◌ متبوع آقای گيالنینژاد در مورد سرکوب
پ ضدجمھوری اسالمی
سالھای اول انقالب به ويژه دھهی  ٦٠مطرح کردهاند اين بوده که گروهھا و سازمانھای چ ِ
بودند که با »چپ روی« خود در سالھای نخست انقالب باعث شدند جمھوری اسالمی دست به سرکوب بزند .خوش
دادن اين احزاب و سازمانھا برای جمھوری اسالمی تا بدان جا پيش رفت که با جمھوری اسالمی در
رقصی و دُم تکان
ِ
سرکوب گروهھا و سازمانھای ضدرژيم ھمکاری کردند ،و البته خود نيز بعدھا مشمول اين سرکوب شدند .من ،بی آن
پ ضدجمھوری اسالمی دفاع کنم ،اين ادعا را که آنھا
که خواسته باشم از سياست و عملکرد گروهھا و سازمانھای چ ِ
باعث سرکوب شدند اتھامی يکسره بیاساس میدانم که فقط از آن دسته از جريانھای سياسی برمیآيد که برای به
وزارت رسيدن و به قدرت خزيدن حاضرند به ھر رذالتی تن دردھند .اکنون آقای گيالنینژاد نيز به تبعيت از بزرگان
خود يک بار ديگر اين ادعای بی اساس را مطرح کرده است:
»افراد بیمسئوليت با شعارھای بیپشتوانه و به ظاھر انقالبی آن ھم در يک ماه بعد از انقالب و سرگردان کردن
کارگران در خيابانھا و وزارتخانهھا ھمان کاری را کردند که افراد بیمسئوليتتر در مواجھه با کارگران و تيراندازی
و عامل ساواک خواندن کارگران به اين آتش دامن زدند«.
نمیدانم آقای گيالنینژاد خود در وقايع آن سالھا حضور داشته يا اين حرفھا را از زبان بزرگان خود شنيده است .اما
من به عنوان شاھد زنده و حاضر در وقايع آن سالھا اعالم میکنم که اصالً چنين نبود که ايشان بيان کرده است.
واقعيت اين بود که کارگران از اوايل پائيز  ١٣٥٧به بعد حضوری کامالً پررنگ در صحنهی مبارزهی سياسی با رژيم

شاه داشتند .اعتصاب کارگران صنعت نفت يکی از فرازھای مھم و تاريخی اين مبارزهی سياسی بود .خواستھای
سياسی الغای حکومت نظامی ،آزادی زندانيان سياسی ،انحالل
اقتصادی اوليهی کارگران به سرعت به خواستھای
ِ
ِ
ساواک و در نھايت سرنگونی رژيم شاه تبديل شد .فروپاشی اين رژيم در ٢٢بھمن  ١٣٥٧از نظر کارگران به ھيچ
وجه به معنی پايان انقالب نبود؛ سھل است ،به نظر آنان انقالب تازه شروع شده بود .آنھا برای »آزادی« و »رفاه« در
انقالب شرکت کرده بودند ،و وقتی به ھيچ کدام از اينھا دست پيدا نکرده بودند ،دليلی برای پايان يافتن انقالب نمیديدند
و طبعا ً حق داشتند به مبارزات خود برای دستيابی به مطالباتشان ادامه دھند .به نظر آنان ،برخالف آقای گيالنینژاد،
تحقق آن انقالب را پايان يافته تلقی کنند .آنان دنبال خواست-
انقالب معادل قدرت گرفتن جمھوری اسالمی نبود که با
ِ
ھای خود بودند .آنھا که شاغل بودند از طريق شوراھای خود ادارهی کارخانهھا و ديگر محلھای کار و توليد را
برعھده گرفتند تا خواستھای خود را برآورده کنند .آنان که بيکار بودند کار يا بيمهی بيکاری میخواستند .و درست
به ھمين دليل بود که اولين کاری که کارگران بيکار کردند تسخير »خانهی کارگر« بود تا محلی برای تجمع و طرح
خواستھای خود داشته باشند .راه پيمايی و تجمع و تحصن کردند تا سرانجام موفق شدند از وزارت کا ِر وقت بيمهی
بيکاری بگيرند .اين که احزاب و سازمانھا و گروهھای سياسی میخواستند از اين حرکت کارگران و به طورکلی
سياسی خود را بکنند ،کوچکترين خدشهای به
مبارزات طبقهی کارگر در سالھای پس از انقالب بھرهبرداریھای
ِ
حقانيت مبارزهی کارگران وارد نمیکند .حساب اين دو تا را بايد کامالً از ھم جدا کرد .البته اين را نيز بايد گفت که
تالش احزاب و سازمانھا و گروهھای چپ برای بھرهبرداری سياسی از مبارزات کارگران به ھيج عنوان آنھا را
مستحق سرکوب جمھوری اسالمی نمیکرد و نمیکند .آنھا به مثابهی احزاب مخالف با جمھوری اسالمی حق داشتند و
کماکان حق دارند فعاليت سياسی و تشکيالتی بکنند ،ھرچند نه برای بھرهبرداری سياسی از مبارزات کارگران ،و البته
اين خو ِد کارگران ھستندکه نبايد اجازهی اين کار را به آنھا بدھند.
بنابراين ،آقای گيالنینژاد در تصوير جعلی و وارونهای که از حوادث ماهھای پس از انقالب ارائه میدھد اوالً انقالب را
معادل به قدرت رسيدن جمھوری اسالمی میکند .ثانيا ً با اطالق عنوان »سرگردانی کارگران در خيابانھا و وزارت-
خانهھا« به مبارزات راديکال کارگران بيکار به شکل راهپيمايی و تجمع و تحصن ھم اين مبارزات را لوث میکند و ھم
آن را به حساب »افراد بیمسئوليت و به ظاھر انقالبی« میگذارد .البته اين را نيز بايد گفت که خدا پدرش را بيامرزد
که ھمچون حزب رسوای کذايی آن را کار »ضدانقالب« و »مزدوران امپرياليسم« نمیداند .ثالثاً ،با انداختن مسئوليت
سرکوب دھهی  ٦٠به گردن ھمين »افراد بیمسئوليت و به ظاھر انقالبی« )که اسم رمزی است برای ھمان گروهھا و
پ ضدجمھوری اسالمی( در واقع سرکوب و کشتار آنان را توسط جمھوری اسالمی توجيه میکند و به
سازمانھای چ ِ
آن حقانيت میدھد .و سرانجام ،رابعاً ،با نسبت دادن سرکوب ماهھای پس از انقالب به »افراد بیمسئوليتتر« ،اين
سرکوب خشن ،وحشيانه و کامالً سازمانيافته را بزک میکند ،سرکوبی که عالوه بر جلوگيری از راهپيمايیھا و
تجمعھا و برھم زدن آنھا ،پارهکردن نشريات و آتش زدن کتابفروشیھا ،در برخی شھرھا منجر به ربودن فعاالن
سياسی و سپس پيداشدن جسد آنھا در بيابانھا شد و در مواردی چون کشته شدن ناصر توفيقيان در اصفھان حتا به
تيراندازی رو در رو نيز کشيده شد.
اين جعل و وارونهنمايی و بزک کردن جمھوری اسالمی ،آن توھم ويرانگر که گويا مشکالت کارگران در چھارچوب
فرمانبرداری
نظام سرمايه داری و از طريق به وزارت رسيدن سنديکاليستھا قابل حل است و باالخره آن تبديل
ِ
کارگران به فضيلت ھمه و ھمه بيانگر رسوخ انديشهی بورژوايی تا اعماق استخوان آقای گيالنینژاد است .اين فقط او
نيست که به اين سندروم دچار است .کارگران علیالعموم زير سيطرهی افکار و ايدئولوژی طبقهی سرمايهدار و حتا
طبقات ماقبل سرمايهداری قرار دارند .اما فرق است بين آن تودهی عظيم کارگرانی که اين سيطره را توجيه نمیکنند و
بودن تفکر خود پی میبرند از خود شرم میکنند و ھمين شرم به انگيزهای انقالبی در آنان تبديل
وقتی به بورژوايی
ِ
طبقاتی عتيق چنان در ذھن-
عقايد
و
افکار
که
قليلی
و
شمار
انگشت
ی
عده
آن
و
بزدايند
خود
ذھن
از
میشود تا آن را
ِ
شان رسوب کرده است و منافع حزبی و سنديکايی چنان با وجودشان عجين شده است که به ھر خس و خاشاکی چنگ
می زنند تا آن افکار و عقايد را حفظ کنند و به کارگران ديگر ُحقنه نمايند .چه نيکوست که خو ِد اين کارگران نيز در
فرايند اليروبی ذھن خود فعاالنه شرکت کنند ،ھرچند اين کار ھمتی عظيم میطلبد ،ھمتی از آن دست که ھرکول در
اليروبی طويلهی اوژياس از خود نشان داد.
دی ماه ١٣٩١
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رضا شھابی :استثمار در بيرون زندان ،مرگ خاموش و تدريجی در
درون زندان!
21دسامبر
اين سرنوشتی است که سرمايهداری پلشت حاکم بر ايران برای کارگر رقم زده است :يا بايد مطيع و رام باشد و بره
وار به استثمار بیپايان تن دردھد يا – در صورت اعتراض به ستم سرمايه – زندان و توھين و شکنجه و فرسايش
خاموش جسم و جان خود را بپذيرد .دردناک تر از اينھا آن است که حتا اعتراض زندانی به شرايط ظالمانهی زندان نيز
مستلزم لطمه زدن به خود است :اعتصاب غذا! آری ،ھر زندانی که دست به اعتصاب غذا میزند ،از جمله رضا شھابی
که ھمين ديروز در اعتراض به برخورد توھينآميز زندانبانان و ممانعت آنان از درماناش اعتصاب غذايش را
آغازکرد ،در واقع به جسم و جان خود ضربه می زند و خود را به دست مرگ میسپارد تا بدين وسيله اعتراض خود
را به مرگ بی سر و صدا و تدريجی که زندانبان به او تحميل کرده است ،اعالم کند .بديھی است که لطمه زدن به خود،
به ويژه برای زندانیيی که میخواھد سرپا و سالم بماند تا بتواند محکم و استوار سالھای حبس را تحمل کند ،نقض
غرض است .اما گاه زندانبان چنان ضدانسانی رفتار میکند که به راستی چارهای جز اين کار برای زندانی باقی نمی-
گذارد .زندانی بر اثر اين وضع ستمگرانه به اين نتيجهی ناخواسته میرسد که حال که قرار است بميرد پس بھتر است
به جای مرگ بی سر و صدا ،که خواست زندانبان است ،دنيا از مرگ او باخبر شود .او بدين سان ھمزمان با سپردن
خود به دست مرگ کوس رسوايی زندانبان را نيز به صدا درمیآورد .در چنين شرايطی ،انسانھايی که نگران وضع
زندانی ھستند به جای آن که از او بخواھند اعتصاب غذايش را بشکند بايد با تمام قوا به زندانبان فشار آورند تا از
برخوردھای ضدانسانیاش دست بردارد .ما به سھم خود برخورد ضدانسانی با کارگر زندانی ،رضا شھابی ،را محکوم
میکنيم و ،ضمن دعوت کارگران به ويژه کارگران شرکت واحد به اعتراض به شرايط تحميل شده به تمام زندانيان از
جمله رضا شھابی ،از زندانبانان و مسئول آنھا يعنی قوهی قضاييه می خواھيم دست کم به قوانين و مقررات خود پای
بند باشند و بی ھيچ قيد و شرطی شرايط را برای درمان و سالمت رضا شھابی فراھم سازند.
کميتهی ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ٢٨آذر ١٣٩١
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«تشکل سراسری عليه سرمايه»
21دسامبر
کارل مارکس
اعتصابھای بزرگ کارگران معادن ذغال سنگِ ساوث ويلز ) (Wales Southنه تنھا ادامه يافته بلکه از درونشان
اعتصابھای جديد کارگران معادن آھن بيرون آمده است .پيش بينی میشود که با اجرای »اليحهی کشتیرانی تجاری«،
کارگران کشتی در سراسر بريتانيا دست به اعتصابی عمومی بزنند؛ آنھا میگويند کارگران خارجی را فقط برای پايين
آوردن دستمزدھا میخواھند استخدام کنند .اھميت اعتصابھای کنونی را ،که من بارھا توجه خوانندگان نشريهی شما
را ]منظور نشريهی نيويورک ديلی تريبيون است که مارکس اين سلسله مقاالت را برای آن می نوشت  -م [.به آن جلب
کردهام ،اکنون حتا مطبوعات طبقهی متوسط لندن نيز دارند میفھمند .ھم از اين روست که تايمز ھفتگی ) Weekly
 (Timesيکشنبهی پيش چنين نوشت:
رابطهی بين کارفرمايان و کارگران سخت به ھم خورده است .کارگران در سراسر بريتانيا به ضديت با سرمايه
برخاستهاند،
و با اطمينان می توان گفت که نزاعی که درگرفته تازه آغاز اين ضديت است .طبقات کارگر شاخکھای حسی
قوی خود

را بيرون داده است تا به جايگاه خود پی ببرد [...] .در حال حاضر ،آژيتاسيون کارگران به سلسلهای از درگيری-
ھای جداگانه
محدود میشود ،اما نشانهھايی ديده میشود حاکی از آن که اين جنگ پراکنده به زودی به برپايی تشکلی
سيستماتيک و
سراسری عليه سرمايه خواھد انجاميد….
نيويورک ديلی تريبيون ٢٣ ،اوت ) ١٨٥٣مجموعهی آثار مارکس و انگلس ،جلد  ،١٢ص (٢٨٣
نقل از منبع زير:
edited with an introduction and notes by Kenneth ,Marx and Engels on the Trade Unions
.Lapides, International Publishers/New York, 1987, p.44-45
ترجمهی محسن حکيمی
آذر ١٣٩١
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در باره ی »ارزش اعتصاب»
10دسامبر
کارل مارکس
اعتصابھا و تشکلھای کارگری به سرعت و در گسترهای بیسابقه در حال رشدند .من ھم اکنون گزارشھايی از
ش رو دارم ،کارگران ھمهی حرفهھا در استاکپورت ،آھنگران ،ريسندگان ،بافندگان و
اعتصاب کارگران کارخانهھا را پي ِ
بافان کيدرمينستر ،معدنچيان معادن ذغال سنگِ رينگوود ،نزديک بريستول ،بافندگان و پارچه-
غيره در منچستر ،قالی ِ
بافان اسپايتالفيلدز ،توری-
ابريشم
بارنزلی،
بافندگان
حومه،
و
بوستون
سازان
کابينت
ن،
و
دار
بافان
ِ
ِ
ِ
ِ
افان بلکبرن ،پارچه ِ
ب ِ
بافان ناتينگھام ،کارگران ھمهی حرفهھا در منطقهی بيرمنگام ،و ديگر مناطق مختلف.
ِ
ھرنامهی پستی گزارشھای جديدی از اعتصاب با خود ھمراه دارد؛ اعتصاب به يک اپيدمی بدل شده است .ھر
اعتصاب بزرگی ،مانند اعتصابھای استاکپورت و ليورپول و نظاير آنھا ،ضرورتا ً باعث سلسلهای از اعتصابھای
کوچک میشود ،اعتصاب شمار زيادی از کارگران که نمیتوانند در برابر کارفرمايانشان مقاومت کنند مگر آن که به
حمايت ھمکارانشان در سراسر کشور تکيه کنند ،و اين ھمکاران نيز برای ياری آنھا به نوبهی خود از آنان می
خواھند برای افزايش دستمزد مبارزه کنند .افزون بر اين ،در ھر منطقهای ،اين مسئله عالوه بر جنبهی منفعتیاش به
امری حيثيتی بدل شده است ،به طوری که کارگران مناطق نمیخواھند با تن دادن به شرايط تحميلی کارفرما خود را از
ھمکارانشان جدا کنند .و چنين است که اعتصاب در يک منطقه با اعتصاب در ديگر مناطق دوردست پاسخ میگيرد.
در برخی موارد ،درخواست افزايش دستمزد تنھا برای تسويهی مطالبات معوقهی قديم با کارفرمايان است .اعتصاب
بزرگ استاکپورت از آن جمله است.
در ژانويهی  ،١٨٤٨کارخانهداران شھر استاکپورت  ١٠درصد از دستمزد ھمهی کارگران حرفهھای مختلف کارخانهھا
را کم کردند .اين کسر دستمزد را کارگران به اين شرط پذيرفتند که با بھبود اوضاع اقتصادی دوباره به دستمزدھای-
شان اضافه شود .از ھمين رو بود که ،در اوايل مارس  ،١٨٥٣کارگران قول کارفرمايان را به آنان يادآوری کردند؛ و
چون خبری از اين وفای به عھد نشد ،بيش از  ٣٠٠٠٠کارگر دست از کار کشيدند .در بيشتر کارخانهھا ،کارگران به
صراحت بر حق خود در سھيمشدن در رونق اقتصادی کشور به ويژه در وضع خوب کارفرمايانشان تأکيد کردند.

وجه مشخصهی اعتصابھای کنونی اين است که از پايين و از ميان کارگران سادهی مھاجری شروع شد که در بخش-
ھای مختلف به حرفهی صنعتگری اشتغال دارند و پس از آن به کارگران کارخانهھا در مراکز بزرگ صنعتی بريتانيای
کبير رسيد ،حال آن که در تمام دورهھای پيشين اعتصابھا پيوسته از کارگران کارخانهھا ،از مکانيکھا ،ريسندهھا و
پايين اين نيروی پرجنب و جوش بزرگ سرايت میکرد ،و تنھا
نظاير آنھا سرچشمه میگرفت ،سپس به ميان اليهھای
ِ
در پايان به صنعتگران میرسيد .اين پديدهی جديد را تنھا به مھاجرت می توان نسبت داد.
گروھی از نوعدوستان و حتا سوسياليستھا وجود دارند که اعتصاب را برای منافع »خو ِد کارگر« بسيار مضر می-
دانند ،و ھدف اصلیشان پيداکردن روشی برای تضمين دستمزد ميانگين دائم برای کارگران است .گذشته از اين
واقعيت که چرخهھای صنعتی و مراحل گوناگون آنھا وجود چنين دستمزد ميانگينی را منتفی میسازد ،من ،درست
برخالف اين ديدگاه ،بر اين نظرم که افزايش و کاھش متناوب دستمزدھا ،و کشمکشھای مداوم بين کارفرمايان و
کارگران که از آن سرچشمه میگيرد ،در سازمان کنونی صنعت ،وسيلهای است ضروری برای حفظ روحيهی طبقات
کارگر ،متحدکردن آنان در يک تشکل بزرگ برای مقابله با دستدرازی طبقهی حاکم و جلوگيری از تبديل کارگران به
ابزارھای بیتفاوت ،بیفکر و کمابيش خورده و خوابيدهی توليد .در جامعهای که بر تضاد آشتیناپذير طبقات بنا شده
است ،اگر میخواھيم در عمل و در حرف از بردگی جلوگيری کنيم ،بايد وجود جنگ را بپذيريم .برای آن که درک
درستی از اعتصاب و تشکلھای کارگری داشته باشيم ،نبايد بگذاريم که اھميت ظاھری نتايج اقتصادی آنھا چشم ما را
زدگی بيش از حد،
بر روی پيامدھای اخالقی و سياسیشان ببندد .بدون مراحل متناوب بزرگ رکود ،رونق ،ھيجان
ِ
بحران و فقر و فالکت ،که صنعت بزرگ آنھا را به صورت چرخهھای بازگردنده درمینوردد ،و ھمراه با آن باال و پايين
رفتن دستمزدھا ،و نيز نبرد پيوستهی کارفرمايان و کارگران که رابطهی تنگاتنگی با اين تغييرات دستمزد و سود
ِ
دارد ،طبقات کارگر بريتانيای کبير و تمام اروپا تودهای اندوھگين ،بیاراده ،خسته و سستعنصر خواھد بود که
رھايیاش ھمان قدر ناممکن است که رھايی بردگان يونان و روم باستان .نبايد فراموش کرد که کمونھای قرون وسطا
بر بستر اعتصابھا و تشکلھای سرفھا رشد کردند ،و ھمين کمونھا بودند که به نوبهی خود پيدايش بورژوازی
حاکم کنونی را رقم زدند.
نيويورک ديلی تريبيون ،اول ژوئيهی ) ١٨٥٣مجموعهی آثار مارکس و انگلس ،جلد  ،١٢صص .(١٦٨-٦٩
نقل از منبع زير:
edited with an introduction and notes by Kenneth ,Marx and Engels on the Trade Unions
.Lapides, International Publishers/New York, 1987, p.42-43
ترجمهی محسن حکيمی
آذر ١٣٩١
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حرف راست را از سنديکاليست ھای قديمی بشنويم
8دسامبر
نشريهی »پيام فلزکار« به تازگی با دو تن از اعضای قديمی سنديکاھای خياطان و کفاشان تھران ،آقايان فراھانی و
مھرانگھر ،به طور جداگانه مصاحبه کرده است )نک به سايت »اخبار روز«( که در آنھا حقايقی دربارهی سنديکا بيان
کنونی طبقهی کارگر ايران برسد.
شده که الزم است به آگاھی و اطالع نسل
ِ
آقای رضا فراھانی ،عضو ھيئت مديرهی سنديکای سابق خياطان تھران ،در پاسخ به اين پرسش که »مشکالت فعاليت
سنديکايی در چی بود؟ اين مشکالت در چه شرايطی گسترش پيدا میکرد؟« چنين میگويد:
»پاشنه آشيل سنديکاھای سابق٢حالت بود :يکی رکود مطلق ،مثل حالتی که امسال وجود داشت ،وديگری رونق باال
است .دررکود مطلق ،کارگر ھيچ صنفی توان ندارد که به تشکل فکرکند .با ھمسرش درگيراست ،چون صاحبخانه به

ھمسرش اھانت کرده است؛ با بچه اش درگير است ،چون ھزينهی تحصيل بچه را ندارد؛ در بحران ھای اقتصادی
فشارھای روانی وسکتهھای ناشی از استرسھا بيداد میکند .درشرايط رکود ،کارگرجذب اتحاديه وتشکل نمیشود.
درشرايط رونق ھم بالفاصله صاحب ابزار میشوند ،يعنی به صاحب ابزارشدن فکر میکنند .اينھا بعد از آن رفرمھای
ارضی به خصوص بعد ازجنگ رمضان بود که قيمت نفت گران شد ودرآمد ايران باال رفت و يک دوران رونق پيش آمد
و اين دوران رونق درواقع سنديکای ما را رونق انداخت چون بسياری از فعاالن وعالقه مندان کارفرما شدند«.
آقای فراھانی در اينجا به درستی بر واقعيت مھمی انگشت میگذارد که ھمانا ناتوانی و ناکارآمدی سنديکا برای مبارزه
در جھت بھبود کار و زندگی کارگران در شرايط رکود اقتصادی و به طور کلی بحران سرمايه داری است .به نظر
ايشان ،در شرايطی که کارگر با مشکالتی چون اجاره نشينی ،ھزينهی تحصيل فرزندان ،سکته و فشارھای روانی
ناشی از مشکالت زندگی و… درگير است ،او جذب سنديکا نمیشود؛ آن را رھا میکند و دنبال گرفتاریھايش میرود،
گرفتاریھايی که سنديکا نمیتواند از عھدهی حل آنھا برآيد و او مجبور است به تنھايی با آنھا روبه رو شود .از سوی
ديگر ،به نظر آقای فراھانی ،در اوضاع رونق اقتصادی نيز به اين دليل که دست کم برخی ازکارگران خود صاحب
وسايل توليد میشوند و به اين ترتيب از طبقهی کارگر بيرون میروند و به کارفرما تبديل میشوند ،بازھم کارگران از
دور و بر سنديکا پراکنده میشوند و دنبال کار خودشان میروند .آقای فراھانی در جای ديگری از مصاحبهی خود به
درستی کارگران صنايع را از اين امر ،يعنی کارفرماشدن کارگر ،مستثنا میکند و اين نکته را صرفا ً در مورد کارگران
توليدی ھای کوچک صادق میداند ،که بايد گفت اکنون حتا در مورد کارگران کارگاهھای کوچک نيز اين امر به ندرت
پيش میآيد .به ھرحال ،بر اساس آنچه آقای فراھانی میگويد ،چه در دورهی رکود سرمايه داری و چه در دوران
رونق آن ،سنديکا به درد کارگر نمیخورد زيرا نمیتواند برای حل مشکالت او مبارزه کند .با توجه به اين که سرمايه-
داری )به ويژه در دوران کنونی و به خصوص در مورد رابطهی سرمايه در ايران( يا در حالت رونق است يا در حالت
بحران و دوره ھای بين اين دو وضعيت گذرا و موقت است ،نتيجهای که از گفتهی آقای فراھانی میگيريم اين است که
سنديکا تشکلی است که اساسا ً قادر به مبارزه برای بھبود زندگی کارگران نيست .طبق گفتهی آقای فراھانی ،حداکثر
کاری که سنديکا میتواند بکند اين است که در دورهھای کوتاه و گذرای بين رونق و رکود سرمايه داری بر سر
دستمزد با کارفرما چانه بزند .اما ،بايد بگويم ،بر اساس آنچه در اروپا و آمريکا و ساير جاھای ديگر مثل آفريقای
جنونی میبينيم ،اکنون ديگر حتی اين چانه زنی نازل نيز از سنديکاھا ساخته نيست ،به طوری که سنديکاھا )يا ھمان
اتحاديه ھای کارگری( در حال حاضر فقط و فقط نقش ترمز را برای پيشروی مبارزهی طبقاتی کارگران بازی میکنند،
به اين صورت که با حرکتھای اعتراضی کارگران ھمراھی میکنند اما نه برای به نتيجه رساندن آن به سود کارگران
بلکه برای مھارکردن اش به سود سرمايهداران .آنچه آقای فراھانی بر اساس تجربهی شخصیاش به آن رسيده
حقيقتی است که نه تنھا در بارهی سنديکاھای ايران بلکه درمورد تمام سنديکاھای جھان صادق است .تاريخ اتحاديه-
ھای کارگری و سير و سرنوشت آنھا سالھاست که اين حقيقت را به عريانی تمام نشان داده که اين تشکلھا ديگر نه
يار شاطر کارگران بلکه بار خاطر آنھايند .چرا؟ دقيقا ً به اين دليل که آنھا نتوانستند به تشکل مبارزه با مشکالت زندگی
کارگران تبديل شوند؛ به اين دليل که آنھا نتوانستند از چھارچوب سرمايهداری و چانهزنی صرف برای فروش نيروی
کار خود فراتر بروند و به تشکل مبارزه با نفس خريد و فروش نيروی کار – علت العلل تمام مشکالت و بدبختی ھای
کارگران – تبديل شوند .طبيعی بود که سنديکاھا از نظر تاريخی در آغاز ھمچون تشکل ھايی به وجود آيند که در
چھارچوب نظام سرمايهداری از منافع کارگران دفاع میکنند .اما ھنگامی که با ھجوم ھار و بی امان سرمايه به سطح
معيشت کارگران رو به رو شدند – ھمان چيزی که آقای فراھانی گوشهی بسيارکوچکی از آن را تحت عنوان »درگيری
کارگر با ھمسر و فرزند و سکته و فشار روانی« بيان میکند – بايد از اين چھارچوب فراتر میرفتند و برای الغای
سرمايه مبارزه میکردند ،زيرا در شرايط ھجوم بی امان سرمايه باقیماندن در چھارچوب اين رابطهی اجتماعی ھيچ
معنايی جز پسرفت مداوم در مقابل آن و در نھايت تندادن کامل به يوغ آن نداشت .سرمايه يک نيروی اجتماعی
متمرکز است ،اما کارگ ِر تنھا و پراکنده ھيچ گونه نيروی اجتماعی نيست .با اين ھمه ،کارگران از يک ويژگی
برخوردارند که می تواند آنان را به يک نيروی اجتماعی تبديل کند ،و آن تعداد آنان است .کاری که سنديکاھا کردند
اجتماعی متحد و متشکل بود که با سرمايه مبارزه
کارگران تنھا و پراکنده به يک نيروی
تبديل مجموعهی پرشماری از
ِ
ِ
میکرد ،ھرچند به گونهای خودانگيخته و ناخودآگاھانه .اين جنبه از سنديکاھا ،که کارگران را از افرا ِد فاقد قدرت و
ت رقابت اجتناب ناپذي ِر ناشی از رابطۀ خريد و فروش نيروی کار به يک نيروی اجتماعی متحد و متشکل
اسير دس ِ
تبديل میکرد ھمانا نقطۀ قوت آنھا در مقابل سرمايه بود .با اين ھمه ،فشارسرمايه بر ُگردهی کارگران برای کسب سو ِد
ستيزی صرفا ً خودانگيختۀ سنديکاھا بتواند در
ھرچه بيشتر بسی بی امانتر و افسارگسيختهتر از آن بود که سرمايه
ِ
بردگی محض عقب میراند و
واقع
در
و
مطلق
مقابلاش مقاومت کند .اين فشار مدام کارگران را به سوی بیحقوقی
ِ
سياسی خودآگاھانه با نفس
سنديکاھا برای پرھيز از فروغلتيدن به اين موقعيت ناچار میشدند به جای مبارزهی
ِ
رابطهی خريد و فروش نيروی کار صرفا ً برای حداقل ھای اقتصادی مبارزه کنند .به سخن سادهتر ،سرمايه به مرگ
ذاتی سرمايه ھيچ تمھيد و
میگرفت تا کارگران به تب راضی شوند ،و سنديکاھا نيز که برای فرارفتن از اين مکانيسم
ِ
شدن سنديکاھا به تب بود که اھداف آگاھانهی
برنامهای نداشتند در مقابل مرگ به تب راضی میشدند .ھمين راضی
ِ

آنھا را رسما ً به تالش صرف برای تثبيت دستمزد و زمان کار يعنی ماندن در چھارچوب سرمايهداری فروکاست .مقابله
ذاتی سرمايه بر کارگران ،از جمله فشار »اجاره نشينی و ھزينهی تحصيل و سکته و فشار روانی« ،مستلزم
با فشار
ِ
اجتماعی اين
آن بود که سنديکاھا آحاد طبقهی کارگر را آگاھانه حول الغای نظام مزدی بسيج کنند .سنديکاھا نيروی
ِ
امر يعنی آحاد متشکل طبقهی کارگر را داشتند ،اما فاقد ھدف و افق الغای نظام مزدی بودند و ھمين فقدان و نقطهی
رفرميستی خدمتگزار سرمايه تبديل کرد.
ضعف بود که سنديکاھا را در نھايت به تشکل ھای
ِ
در اينجا بیدرنگ اين سخن مطرح خواھد شد که مبارزه با سرمايهداری و الغای نظام مزدی کار تشکل کارگری نيست
بلکه کار حزب است .من می پرسم چرا؟ چرا تودهی کارگران امر حياتی مبارزه با سرمايهداری را خود نبايد انجام دھند
و آن را بايد به تشکيالتی بسپارند که جدا از آنھا و بر فراز سرشان تشکيل میشود؟ چرا خو ِد تشکل کارگری نبايد
قدرت سياسی را به چنگ آورد و به سوی برچيدن بساط سرمايه داری پيش رود؟ مگر نمیگوييم رھايی کارگران امر
خو ِد کارگران است؛ پس چرا تودهی کارگران بايد مبارزهی سياسی برای رھايی خود را به يک اقليت – گيرم از
خو ِدکارگران – بسپارند و خود صرفا ً به مبارزهی اقتصادی برای خواستھايی چون افزايش دستمزد و نظاير آن
بپردازند؟
پاسخی که معموالً به اين پرسشھا داده میشود اين است که فقط اقليتی از کارگران از ماھيت سرمايهداری به عنوان
علت العلل تمام سيه روزیھای طبقهی کارگر آگاھی دارند .بنابراين ،انتظار نبايد داشت که تودهی کارگران آگاھانه
برای الغای سرمايه مبارزه کنند .پس ،اقليتی از کارگران سياسی )ھمراه با »روشنفکران انقالبی«( بايد در تشکلی
سياسی به نام »حزب طبقهی کارگر« متحد شوند و برای از ميان برداشتن سرمايهداری مبارزه کنند و اکثريت کارگران
سياسی اتحاديهای مبارزه کنند.
بايد در سنديکاھا متشکل شوند و برای خواست ھای اقتصادی و حداکثر خواستھای
ِ
بايد گفت که درست است که طبقهی کارگر از نظر آگاھی طبقاتی سطوح متفاوتی دارد و پيشروان و آگاھان اين طبقه
تنھا اقليتی از آن را تشکيل میدھند ،اما از اين سخن درست نبايد اين نتيجهی نادرست را گرفت که پس سکان
مبارزهی ضدسرمايهداری طبقهی کارگر را بايد به اقليتی متشکل به نام »حزب طبقهی کارگر« سپرد ،تشکلی که توده-
ت طبقهی کارگر را به
ی کارگران نمی توانند ھيچ گونه کنترل و نظارت تشکيالتی بر آن داشته باشند .اگر اين واقعي ِ
عنوان يک نقطهی ضعف میپذيريم که پيشروان و آگاھان اين طبقه تنھا اقليتی از آن را تشکيل میدھند و اين اقليت به
راحتی میتواند مبارزهی ضدسرمايهداری طبقهی کارگر را به کجراه بکشاند ،پس بايد برای اين نقص تشکيالتی
تمھيدی جست و آن را حتی المقدور برطرف کرد .شکی نيست که تا زمانی که چيزی به نام »نمايندگی« اجتنابناپذير
آرمانی تشکيالتی نيز تودهی کارگران ،پيشروان و آگاھان طبقهی خود را به عنوان نمايندهی خود
است حتا در شرايط
ِ
انتخاب خواھند کرد .اما بين دو وضعيت زير فرق بزرگی وجود دارد :وضعيتی که پيشروان و آگاھان طبقهی کارگر در
تشکلی جدا از طبقه به نام »حزب« متشکل شدهاند که نه میتواند ادعای نمايندگی طبقهی کارگر را داشته باشد و نه
تودهی کارگران ھيچ گونه نظارت تشکيالتی بر آن دارند و وضعيتی که اين پيشروان و آگاھان ھم به عنوان نمايندگان
طبقه انتخاب شدهاند و ھم با مکانيسمی شورايی زير نظارت تشکيالتی تودهی کارگران قرار دارند به طوری که ھر
زمان کارگران اراده کنند میتوانند آنان را عزل و کسان ديگری را به جایشان برگزينند .وضعيت نخست ھمان نظام دو
سياسی
تشکيالتی حزب – سنديکا است که بر دو پيشفرض سرمايهدارانه مبتنی است :اول جدايی مبارزهی
ِ
ِ
ضدسرمايهداری طبقهی کارگر از مبارزهی اقتصادی او و ،دوم ،بيگانگی کارگران با نيروی خويش و سپردن رھايی
تشکيالتی حزب – سنديکا را
خود به يک منجی به نام »حزب« .ھمين پيشفرضھای سرمايهدارانه است که نظام دو
ِ
به ظرف مناسبی برای پياده کردن سرمايهداری دولتی تبديل میکند ،امری که در کشورھای شوروی ،چين ،کوبا ،کره
شمالی و جاھای ديگ ِر مشابه آنھا تجربه شد.
پرسشی که در اينجا پيش میآيد اين است که شورا به عنوان بديل تشکيالت دوگانهی حزب – سنديکا چه گونه میتواند
در عين ايفای نقش به عنوان تشکل کارگری و مبارزه برای خواستھای روزمرهی کارگران قدرت سياسی را نيز به
چنگ آورد و کل جامعهی آينده را برای برچيدن بساط سرمايهداری اداره کند؟ برای پاسخ به اين پرسش ھيچ راھی
بھتر از استناد به خو ِد تاريخ جنبش کارگری نيست .شورای کارگران پتروگراد در روسيهی تزاری در سال  ١٩٠٥در
جريان اعتصاب کارگران حروفچين چاپخانهھا برای خواست محاسبۀ عالئم نقطهگذاری )نقطه ،ويرگول ،عالمت سؤال
و…( به عنوان حروف شکل گرفت ،اما مبارزهاش تا سطح اقدام برای براندازی استبداد تزاری پيش رفت .يا ،در
انقالب فوريهی  ١٩١٧در ھمان روسيهی تزاری ،شوراھای کارگری در جريان اعتصاب زنان کارگر بافنده و اعتراض
ت کرنسکی شدند .يا ،در ايتاليای سال ،١٩٢٠
به کمبود نان به وجود آمدند اما چند ماه بعد خواھان برکناری دولت موق ِ
زنان کارگری که مجبور بودند روزی  ١٢ساعت کار کنند و در ھمان حال برای دريافت جيرهی ناچيزشان ساعتھا در
صف میايستادند نخست در اعتراض به گرسنگی متشکل شدند ،اما ھمين که مبارزهی آنان به مبارزهی کارگران
صنايع بزرگ گره خورد اعتصابشان عليه گرسنگی به قيام برضد دولت انجاميد .از ھمه مھمتر و ملموستر برای ما

کارگری سالھای انقالب  ٥٧پيش از آن که
تجربهی شوراھای کارگری ايران در انقالب  ١٣٥٧است .شوراھای
ِ
انقالبی رژيم شاه شود »کميته ھای اعتصاب« نام داشتند و از مبارزه برای افزايش
جامعهی ايران وارد مرحلهی تغيير
ِ
دستمزد آغاز کردند ،اما با پيدايش اوضاع انقالبی در اين سطح باقی نماندند و مبارزهی خود را به سطح خواستھای
سياسی چون آزادی زندانيان سياسی ،انحالل ساواک و الغای حکومت نظامی ارتقا دادند .من در اينجا نمیخواھم به
روی فاجعه بار آنھا از بخشی از طبقهی سرمايه دار عليه بخش ديگر آن
نقاط ضعف اين شوراھا به ويژه دنباله
ِ
بپردازم .اين ،مسئلهی مھمی است که کارگران پيشرو و فعاالن کارگری درجای خود و به ويژه در پرتو جنبشھای
اجتماعی اخير نظير »جنبش تصرف وال استريت« بايد حتما ً به آن بپردازند .برای مثال ،يک درس بزرگ که جنبش
شورايی کارگران ايران میتواند از جنبش تصرف وال استريت بگيرد و آن را نصبالعين خود قرار دھد منشور يا
مانيفست اين جنبش است که در آن اين جنبش به کوتاهترين شکل ممکن ھم خود را تعريف کرده ،ھم رابطهاش با
دنيای سرمايهداری را توضيح داده ،ھم شيوهی مبارزه با اين دنيا را با تکيه بر »مجمع عمومی« توده ھای مردم نشان
داده و ھم استراتژی خود مبنی بر »انقالب جھانی« را بيان کرده است .اين ،بحث مفصلی است که من قبالً به آن اشاره
کردهام )نک به متن سخنرانی در انجمن جامعهشناسی ايران زير عنوان »نقاط قوت و ضعف جنبش تصرف وال
استريت« در  ٧آذر  (١٣٩٠و در آينده نيز حتما ً بدان خواھم پرداخت .در اينجا منظور من فقط اين است که بگويم،
کارگری پيش از
سياسی انقالبی تشکيل میشود ،شوراھای
برخالف اين تحريف تاريخی که گويا شورا فقط در اوضاع
ِ
ِ
انقالب  ٥٧در کوران مبارزهی اقتصادی به وجود آمدند و به سادگی و به گونهای طبيعی وارد مبارزهی سياسی شدند،
زيرا بين اين دو شکل از مبارزهی طبقهی کارگر ديوار چين نمیکشيدند .در شورای کارگری ،برخالف اتحاديهی
کارگری ،اوالً مبارزات اقتصادی و سياسی يک کل يکپارچه و جدايیناپذير است .به ھمين دليل ،برخالف سنت
تشکيالتسازی دوگانه ،که شورا را فقط مختص اوضاع انقالبی میداند ،شورای کارگری ھم تشکل اوضاع عادی و
مبارزهی روزمرهی کارگران است و ھم سازمان انقالبی برای رھايی از سرمايه داری .ثانياً ،شورا با شرکت دادن
سياسی ضدسرمايهداری به آنان کمک میکند که در اين مبارزه به خود متکی
وسيعترين تودهی کارگران در مبارزهی
ِ
باشند و روی پای خود بايستند و بدين سان راه را برای رفع بيگانگی کارگران با نيروی خويش ھموار میکند ،حال آن
که حزب نه تنھا چنين کاری نمیکند بلکه با دامن زدن به نقش خود به عنوان منجیيی که کارگران بايد در انتظار
ظھورش باشند بيگانگی کارگران با نيروی خودشان را بيش از پيش تثبيت و تحکيم میکند.
اما ناتوانی سنديکا و بیثمری آن برای کارگران چه در بحران و چه در رونق سرمايهداری تنھا نکتهی درست
مصاحبهی آقای فراھانی نيست .يک نکتهی درست ديگر اين مصاحبه – که البته در ال به الی انبوھی از خرافات
»اصالح طلبانه« از نوع نظرات خاتمی بيان شده است – اشاره به نظام سياسی جامعهی ايران است که به دليل تحميل
بیحقوقی مطلق بر کارگران ايران حتی امکان ايجاد سنديکاھای قانونی را نيز منتفی میکند .به دنبال پرسش و پاسخ
فوق ،مصاحبهگر در مورد علت فقدان سنديکا و اين که چرا ايران برخالف کشورھای ديگر ھنوز در مراحل مقدماتی
تشکيل سنديکا به سر میبرد ،میپرسد» :علل اين وضعيت را چه میدانيد؟ درواقع ،علت اين که سنت انتقال تجارب
تشکلھا درجامعه ی ما وجود ندارد ،درچيست؟ درعدم آگاھی است؟ درتحوالت سياسی -اجتماعی است؟ درسياست
کالن جامعه يا حاکميت است؟ درپايين بودن سطح فرھنگ کارگران است؟ ريشه ھای چنين خصلتی را در چه می-
بينيد؟« پاسخ آقای فراھانی چنين است:
»اصلش آن باالست .حکومتھای ما مدعی ھر چی که باشند ،نفتفروشند .يعنی آقای خاتمی ھم که برای ايرانيان
خارج از کشور گزارش داد ،گفت :نقطه ضعف اينجاست .البته ايشان بيماریھای اقتصاد متکی به نفت را توضيح داد
ولی نفتفروش پولش را بدجوری خرج میکند .انگار از کيسهی خليفه يا ارث پدری است .اصال ،مثل ارث پدری از باال
به جامعه نگاه میکند .اين اصال نمیفھمد که نيروی کار جامعه چه قدر میارزد .اين جور حکومتھا فرق میکنند با
جوامعی که دولت از طريق ماليات مستقيم مردم اداره میشود .دولتی که زندگی و اموراتش با ماليات مستقيم است،
بازدھی ارزش کار را میفھمد ،در نتيجه ،بیحرمتی نمیکند .به تشکلی تجاوز نمیکند ،بلکه میداند که با سازمانھای
کارگری بايد حرف بزند و اال اشکال ايجاد میشود وکارگر درست کار نمیکند .درنتيجه ،جامعه بازده ندارد ،توليدش
بازده ندارد و اين نمیتواند ماليات بگيرد و نھايت اين که جامعه ورشکسته میشود .آن دولتھا میفھمند .حکومتھای
ما از زمانی که نفت کشف شده دارند میفروشند و درست مثل ارث پدری به مردم منت میگذارند که :ما آن کار را
کرديم ،ما سد ساختيم و… مبالغ کالنی ھم از بغلش میخورند و میروند کنار .و فقط شعارھای قلنبه -سلمبه میدھند.
ريشهاش درآن جاست؛ يعنی بیحرمتی و بیتوجھی به ارزش نيروی کار .اين ھمه دانشآموز يا دانشجويانی که در
رشتهھای مختلف و در المپيادھای مختلف افتخار آفريدند ،اول شدند ،دوم شدند ،بھترينھا شدند از اين کشور رفتند،
ولی باکشان نيست و کسی به اين جور چيزھا نمیانديشد .يک غيرت و ھمتی میخواھد که با دادار -دودور نمیشود.
با شيپورزدن و فريادزدن که من خيلی خوش غيرتم نيست .جوانی که متعلق به جامعه بوده ،جامعه ھزينه کرده ،ارزش
جامعه است ،بايد با افتخار سرش را باالنگهدارد ،تو فراريش دادی ،نه حاال قبلاش ھم ھمين طور بوده .وقتی برای
فرد ممتازی ارزش قايل نيستند ،وقتی برای بھتر اداره کردن مملکت طرحی میدھد و در پاسخاش به او بیحرمتی می-

کنند و ھزارجور توھين میکنند ،اينھا میفھمند کارگر کی ھست؟ اين ھا اصال داللاند؛ با پول نفت بازی میکنند .اين
ھا ارزش کار را نمیفھمند؛ نمونهاش ھمين خارجکردن کارگاهھای زير  ۵نفر از شمول قانون است«.
در بند بند اين سطور حسرت و شيفتگی نسبت به سرمايهداری غربی موج میزند .يک عارضهی العالج سنديکاليسم
توھمپراکنی دربارهی سرمايهداری ليبرال-دموکراتيک غرب و تالش برای رسوخ اين توھم به درون کارگران تا مغز
توھم رسوب کرده در جسم و جان آقای فراھانی است که او را وامیدارد تا بگويد
استخوان آنھاست .متأسفانه ھمين
ِ
داری غرب به کارگران بیحرمتی نمیکنند و تشکلھايشان را مورد تجاوز قرار نمیدھند .تاريخ
دولتھای سرمايه
ِ
داری غرب سراسر چرک و خون و بیحرمتی و تجاوز و انواع و اقسام جنايت در حق
سرمايه
استقرار
پيدايش و
ِ
کارگران است .در اينجا فقط به يک مور ِد ثبت شده از تجاوز و بیحرمتی طبقهی سرمايهدار انگلستان و دولت آن به
کارگران اين کشور تا حد محروم کردن آنان حتا از حق برخورداری از سرپناه اجارهای اشاره میکنم ،باشد که
خوانندگان حديث مفصل بخوانند از اين مجمل .در اوايل سال  ،١٨٤٤معدنچيان شمال انگلستان خواستھای خود را از
طريق اتحاديه تسليم صاحبان معادن ذغال سنگ )»سالطين ذغال سنگ«( کردند .اما صاحبان معادن اعالم کردند
کارگران تک و تنھا مذاکره خواھند کرد .در  ٣١مارس ،١٨٤٤
اتحاديهی کارگران را به رسميت نمیشناسند وفقط با
ِ
چھل ھزار معدنچی کلنگھای خود را زمين گذاشتند و کار در تمام معادن شمال انگلستان متوقف شد .اعتصاب چھار
ماه طول کشيد و در اين مدت ديناری مزد به کارگران پرداخت نشد و آنان فقط از موجودی ناچيز صندوق خود و کمک
کارگران ديگر ارتزاق میکردند .مالکان معادن که با ھمهی فقر و فالکت تحميل شده به کارگران عزم راسخ آنان را به
ادامهی اعتصاب مشاھده میکردند ،يکباره ياد خانهھای اجارهای کارگران افتادند و تصميم گرفتند آنھا را از خانه-
ھايشان بيرون بيندازند .بقيهی داستان را از زبان انگلس بشنويم » :اين اقدام با بيرحمی نفرتانگيزی انجام شد.
مردان بيمار و نحيف و سالخورده و کودکان کوچک و حتا زنان زايمان کرده را با سنگدلی تمام از رختخوابھايشان
بيرون میکشيدند و به درون گودالھای کنار جاده میانداختند .موھای زنی را که از درد زايمان به خود میپيچيد چنگ
زدند و او را کشانکشان از رختخواب بيرون کشيدند و به خيابان پرت کردند .انبوه سربازان و پليس در آنجا حاضر و
آماده ايستاده بودند تا با کوچکترين اشارهی قضات دادگاهھای بخش – که بانی و مسبب کل اين اقدام وحشيانه بودند
– کمترين مقاومت کارگران را به گلوله ببندند و به خون بکشند… .معدنچيان بیخانمان… وسايل خود را به بيابانھا
يا مزارع کشتشده میبردند و با صبوری اين وضعيت تحميلشده را تحمل میکردند .برخی از معدنچيان ،که سرپناه
ديگری برای اسکان نداشتند کنار جادهھا و روی گودالھا چادر زدند ،ديگران روی زمين متعلق به افراد ديگر سکنا
گزيدند که به خاطر آن تحت پيگرد قانونی قرار گرفتند و به جرم وارد کردن »خسارت به زمينی به ارزش نيم پنی« يک
پوند جريمه شدند و چون نداشتند بدھند برای صاحب زمين بيگاری کردند .بدين سان ،کارگران ھشت ھفته و بيشت ِر
تابستان مرطوب گذشته را زير آسمان کبود زندگی کردند بی آن که جز پردهھای چيت اتاقھايشان رواندازی برای خود
و بچهھايشان داشته باشند؛ بی ھيچ کمکی جز مقرری اندک اتحاديه و خريد نسيه از دکانداران که آن ھم به سرعت آب
میرفت(١)«.
پس ،خوب است دوستان سنديکاليست بدانند که اگر کارگران اروپا و آمريکا نسبت به کارگران ايران از حق و حقوق
بيشتری برخوردارند علتاش به ھيچ وجه اين نيست که طبقهی سرمايهدا ِر اين کشورھا »قدر نيروی کار را میداند و
حقوق بيشتر فقط و فقط در سايهی مبارزهی
به کارگران و تشکلھای آنان بیحرمتی و تجاوز نمیکند« بلکه اين حق و
ِ
طبقهی کارگر اين کشورھا به دست آمده و به طبقهی سرمايهدار و دولتاش تحميل شده است.
اما جان کالم آقای فراھانی در نقل قول باال اين است که اگر کارگران ايران حقوقی ندارند و مثالً نمی توانند سنديکا
تشکيل دھند علتاش اين است که دولت ايران نفتفروش است و قدر نيروی کار را نمیداند .اگر به جای فروش نفت،
بازدھی ارزش کار را خواھد فھميد ،به کارگران بیحرمتی
مملکت را ھمچون دولت ھای اروپايی با ماليات اداره کند،
ِ
نخواھد کرد و تشکل ھای کارگری را مورد تجاوز قرار نخواھد داد ،بلکه با سازمانھای کارگری مذاکره خواھد کرد.
زيرا میداند که اگر اين کار را نکند کارگران درست کار نخواھند کرد .از قضا ھمين چند روز پيش ) (٩١/٨/٤بود که
وزير اقتصا ِد دولت احمدی نژاد اعالم کرد که اگر دولت نتواند نفت بفروشد ھزينهھا را با ماليات تأمين خواھد کرد .اگر
دولت احمدی نژاد بتواند اين کار را بکند ،قاعدتا ً طبق نظر آقای فراھانی بايد به ارزش نيروی کار نيز پی ببرد و از اين
پس به جای بیحرمتی به کارگران بايد حقوق آنان را به رسميت بشناسد .ببينيم و تعريف کنيم .اگر چه اجبار اقتصادی
و »اقتصاد مقاومتی« است که دولت احمدی نژاد را به بيان اين نظريه کشانده است ،اما به ھرحال خاتمی و »اصالح
درستی نظريهی آنان رسيده است.
طلبان« ديگر و نيز سنديکاليستھا بايد خوشحال باشند که احمدی نژاد باالخره به
ِ
پس ،چه به لحاظ ارتباط اين نظريه با نوشتهی حاضر و چه از اين نظر که موضوع روز است و دولت جمھوری
اسالمی نيز آن را مطرح کرده ،پرداختن به آن ضروری و مھم است.

ثروت – دقيقتر بگويم ،ارزش – تمام جوامعی که در آنھا شيوهی توليد سرمايهداری حاکم است خود را به صورت
مجموعهای از کاالھای گوناگون نشان میدھد .ھمين نکتهی ساده برای نشان دادن اين حقيقت کفايت میکند که يک
جامعه حتا اگر غنیترين منابع نفتی دنيا را داشته باشد تا زمانی که اين منابع را به کاال تبديل نکند ،نمیتواند از محل
اين منابع خود را ثروتمند به حساب آورد .برای آن که اين منابع به کاال تبديل شود بايد از زي ِر زمين بيرون کشيده
مزدی توليدکنندهی ارزش اضافی نيست.
شود ،يعنی به قصد فروش توليد شود .و توليدکنندهی نفت ھم کسی جز کارگر
ِ
منکر تفاوتھای گوناگون اقتصاد کشورھای سرمايهداری نمی توان شد .يکی منابع غنی دارد ،ديگری منابع اش
ضعيف است؛ يکی بيشتر صادرکننده است ،ديگری بيشتر وارد می کند؛ يکی بيشتر صنعتی است ،ديگری بيشتر به
ت کارآمد دارد ،ديگری دچار سوءمديريت است .با ھمهی اينھا ،تمام اين کشورھای
تجارت میپردازد؛ يکی مديري ِ
سرمايهداری در يک چيز مشترکاند و آن اين است که ھمهی آنھا ثروت خود را از طريق توليد ارزش اضافی به دست
میآورند ،نه فقط توليد ارزش اضافی توسط کارگران کشور خود بلکه توليد ارزش اضافی توسط کارگران کشورھای
ايرانی
ديگر .کارگری که در برزيل گندم توليد می کند عالوه بر جيب سرمايهدا ِر کشور خود جيب سرمايه دا ِر
ِ
واردکنندهی گندم را نيز پُر میکند ،ھمان گونه گه کارگر توليدکنندهی نفت يا خودرو در ايران عالوه بر پُرکردن جيب
دولتی ايران سرمايهدار چينی يا سوری را نيز فربه و چاق و چله میکند .به اين معنا ،ايران نيز – حتا اگر
سرمايهدار
ِ
داری ديگر يک کشور توليدکننده است .اين نکته-
جز نفت ھيچ فراوردهی ديگری نداشته باشد – مثل ھر کشور سرمايه
ِ
ی بديھی را به اين دليل يادآوری کردم که نظر خاتمی – که بعدھا »اصالح طلبانی« از نوع عباس عبدی آن را مبنای
نظريهپردازیھای خود قرار دادند و سنديکاليستھا نيز از جمله آقای فراھانی به آن استناد می کنند – بر يک مغالطهی
آشکار مبتنی است ،و آن اين است که گويا درآمد نفتی ،که دولت ايران عمدتا ً به آن متکی است ،در ھمان زي ِر زمين
نيز درآمد است ،حال آن که درآمد مالياتی ،که دولتھای اروپايی کشور خود را عمدتا ً با آن اداره می کنند ،مبتنی بر
توليد است و تا جامعه توليد نکند به دست نمیآيد .بايد به آقای فراھانی بگويم که نفت اگر يک ميليون سال ھم در زي ِر
زمين باشد سر سوزنی ارزش ندارد و تا زمانی که کارگر آن را از زي ِر زمين استخراج نکند و در بازار به فروش
رسانده نشود درآمد دولتمحسوب نمیشود .مستقل از اين که دولت ايران توليد و توزيع نفت را به شرکتھای
خصوصی میدھد و خود فقط رانت ناشی از مالکيت زمين ھای نفتی را تصاحب میکند يا حتا توليد و توزيع نفت را نيز
خود انجام میدھد و بدين سان عالوه بر رانت زمينھای نفتخيز سھم ارزش اضافی شرکتھای خصوصی را نيز خود
اضافی توليدشده توسط کارگران است .اما ماليات ھم،
تصاحب میکند ،در ھر حال درآمد نفتی اين دولت ناشی از ارزش
ِ
که برخالف درک آقای فراھانی نقش آن در اقتصاد ايران به ھيچ وجه کم نيست و طبق آماری که وزير اقتصاد
اضافی توليد شده
ھمين چند روز پيش اعالم کرد  ٤٣درصد درآمد دولت را تشکيل میدھد ،عمدتا ً از محل ارزش
ِ
توسط کارگران پرداخت می شود .پس ،مستقل از اين که درآمد دولت عمدتا ً از فروش نفت است يا از ماليات ،در
ھرحال اين درآمد از گوشت و خون کارگران بيرون کشيده شده است .تفاوت اين دو حالت فقط در اين است که در حالت
اول درآمد دولت عمدتا ً از صنعت نفت تأمين می شود که انحصار آن در دست دولت )به معنای اعم آن شامل تمام
نھادھای حاکم( است ،حال آن که حالت دوم مستلزم تقسيم منابع اين درآمد بين شمار بيشتری از صنايع است که خود
مستلزم سھيم کردن بخش خصوصی و بدين سان تضعيف نسبی انحصارھای دولتی است :ھمان دعوای ديرينه و
ھميشگی سرمايهداران خصوصی با سرمايهداران دولتی ،ھمان نزاع سرمايهداری صنعتی با سرمايهداری رانتخوار.
اما اگر خاتمی و ديگر »اصالح طلبان« از موضع بخشی از طبقهی سرمايهدار رويکرد اقتصادی بخش حاکم را نقد
میکنند ،آقای فراھانی – که يک کارگر است و قاعدتا ً بايد ضدسرمايهداری باشد – چرا بايد از اين موضع سرمايه-
دارانه با اقتصاد حاکم مخالفت کند؟ حتما ً به اين دليل که فکر میکند اين موضع به نفع طبقهی کارگر است .ببينيم آيا
چنين است.
برنامهی بورژوازی »اصالح طلب« ايران را در دو محور اساسی می توان خالصه کرد  :اصالحات سياسی و رشد
توليد و سرمايهداری صنعتی .محور برنامهی اصالحات سياسی اجرای ھمان اصول فصل سوم قانون اساسی جمھوری
اسالمی يعنی »حقوق ملت« بود .اين اصول حاوی شکلی الکن ،دست و پا شکسته و ترس فقيه خورده از حقوق
بورژوازی اروپا است که پس از انقالب کبير فرانسه به تدريج در کشورھايی چون فرانسه و بلژيک و… پياده شد.
حقوق برابر مردم صرف نظر از رنگ و نژاد و زبان ،حقوق برابر زن و مرد با رعايت موازين اسالم ،ممنوعيت
تفتيش عقيده ،آزادی بيان به شرط عدم اخالل در مبانی اسالم يا حقوق عمومی ،آزادی تشکل و تحزب به شرط رعايت
اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازين اسالمی و اساس جمھوری اسالمی ،آزادی اجتماع و راهپيمايی مشروط به
آن که مخل مبانی اسالم نباشد ،حق دادخواھی و انتخاب وکيل ،اصل برائت ھمگان مگر آن که خالف آن در دادگاه ثابت
شود و ممنوعيت شکنجه از جملهی اين اصول اند .به اين ترتيب ،حتا اگر »اصالح طلبان« موفق به پياده کردن اين
اصول میشدند ،در بھترين حالت و صرف نظر از محدوديت ھای بیشماری که اين اصول بر حقوق مردم تحميل کرده-
اند ،حاصل کار آنھا چيزی جز برابری حقوقی يا صوری )به تفکيک از برابری واقعی( آحاد مردم نبود .بیترديد ،ھمين
کنونی حقوق مردم گامی به پيش است و طبعا ً طبقهی کارگر ايران بايد از آن
برابری صوری نيز نسبت به وضعيت
ِ

حمايت کند .اما مسئله اين است که نظام سرمايهداری ايران حتا امکان برابری صوری را نيز به مردم نمیدھد ،و اين
بدان معناست که در ايران حتا تحقق برابری صوری نيز مستلزم مبارزه با سرمايهداری است .اساس سرمايهداری
ايران استثمار نيروی کار بیحقوق و ارزان است ،نيروی کاری که تاريخا ً نتوانسته است ُمھر و نشان خود را بر نظم و
نسق سرمايهداری بکوبد .بورژوازی ايران نمیتواند از استثمار نيروی کار بیحقوق و ارزان بھره ببرد و در ھمان
ت کوسه و ريش پھن است .تحقق حقوق
حال برای اين نيروی کار حقوق برابر با حقوق خود قائل شود .اين ،حکاي ِ
برابر عملی شدن استثمار را ،اگر نگوييم ناممکن ،دست کم مشکل يا مختل میکند .درست به ھمين علت بود که وقتی
طلبان« مدعی و مدافع حقوق برابر
پای انتخاب بين حقوق برابر يا ضرورت استثمار و تشديد آن به ميان آمد» ،اصالح
ِ
دومی را انتخاب کردند .نمونهی معروف و زبانزد اين انتخاب ،خارج کردن کارگران کارگاهھای کوچک )ابتدا زير ٥
نفر و سپس زير  ١٠نفر( از شمول قانون کار است که در دولت اصالح طلبان انجام شد .و نيز درست به ھمين دليل
بود که وقتی خاتمی – که شعار »زنده باد مخالف من« را میداد – بر سر دو راھی انتخاب بين حقوق برابر برای مردم
از جمله حق مخالفت با نظام و حفظ نظام جمھوری اسالمی قرار گرفت ،حفظ اين نظام را ترجيح داد به طوری که
دانشجويانی را که ھنگام سخنرانیاش در دانشگاه شعار میدادند و با او و جمھوری اسالمی مخالفت میکردند ،تھديد
کرد و گفت در صورت ادامهی شعار و مخالفت با نظام دستور اخراج آنان را از سالن صادر خواھد کرد .بنابراين ،بحث
بر سر اين نيست که برابری صوری مردم به نفع طبقهی کارگر نيست و کارگران نبايد برای آن مبارزه کنند .بحث بر
ناممکنی تحقق اين حقوق در چھارچوب سرمايهداری ايران است .بحث بر سر اين است که تحقق برابری حقوقی
سر
ِ
مردم در ايران مستلزم مبارزه با سرمايهداری است .ھمين نکته است که سنديکاليستھا از جمله آقای فراھانی از درک
آن عاجزند و به دليل ھمين عجز به کارگران آدرس غلط میدھند و در واقع آنھا را دنبال نخودسياه میفرستند.
بحث دربارهی محور دوم برنامهی »اصالح طلبان« يعنی رشد توليد و سرمايهداری صنعتی را با اشاره به نظرات يک
سنديکاليست قديمی ديگر يعنی آقای مھرانگھر پيش خواھم برد .اما پيش از آن الزم است شرط انصاف را در مورد
آقای فراھانی به جا آورم و تأکيد کنم که ايشان با ھمهی ديدگاهھای رفرميستی و توھمآميزش دربارهی نظام سرمايه-
داری ايران در عين حال بر اين نکتهی درست انگشت میگذارد که مانع اصلی ايجاد تشکل کارگری و حتا سنديکای
سياسی حاکم است که به کارگران بیحرمتی روا میدارد و حقوق ابتدايی آنان را پايمال میکند .در
قانونی ،نظام
ِ
مجموع ،براساس ديدگاه آقای فراھانی در اين مصاحبه ،سنديکا از يک سو از مبارزه برای بھبود زندگی کارگران
ناتوان است و به ھمين دليل نمیتواند جاذبهای برای کارگران داشته باشد و ،از سوی ديگر ،نه تنھا قادر به قانونی
شدن نيست بلکه توسط دولت سرکوب میشود .نه به درد کارگران میخورد و نه دولت آن را به رسميت میشناسد :از
اينجا مانده و از آنجا رانده! اين حرف راست را بايد از ايشان پذيرفت.
آقای جواد مھران گھر ،عضو ھيئت مديرهی سنديکای سابق کفاشان ،ھم حرف درستی میزند که بايد از ايشان نيز
کوچک کفش را دور ھم جمع می کند تا ،آن
پذيرفت .به نظر ايشان ،سنديکای کفاشان تشکلی است که توليدکنندگان
ِ
گونه که ايشان میگويد ،ھم کفشھای بيشتری توليد کنند و ھم کيفيت توليد کفش را ارتقا دھند .اين نکته را از زبان
خو ِد ايشان بشنويم .مصاحبهگر می پرسد»:تحوالت اقتصادی ايران چه تاثيرھايی را بر دگرگونی صنف کفاشان برجای
گذاشته است؟ مھم ترين و بنيادی ترين معضل اين صنف را چگونه ارزيابی میکنيد؟ مشکالت کفاشان را درحال حاضر
در چه میبينيد؟« آقای مھرانگھر اين گونه پاسخ میدھد:
»به طورکلی میتوانم بگويم که تحوالت اخير بافت و شيرازهی کفاشان را درھم ريخته است .در حال حاضر ،صنف ما
٣شاخه شده است-١:مغازهداران :اين ھمه مغازهی کفشفروشی شايد دهھا برابر چند سال پيش .کل فعاليت اينھا در
چی خالصه میشود؟! ميزان شناخت وآشنايیشان با مسايل کفاشی درحد بسيار ابتدايی و اوليه است .شايد اغراق
نباشد اگر بگويم سروته کفش را نمیتوانند تشخيص بدھند .مثال اگر پنجهی کفش را به پاشنه و پاشنه را به پنجهی
کفش بدوزی متوجه نمیشوند! -٢دستهی ديگر ،توليدکنندگان ھستند که کج دارومريز کار میکنند .برخی از کارگران
سرشناس پير شدند ،برخی ديگر فوت کردند و برخی از جوانھا ھم ھستند که زحمت میکشند و به ھرحال ،چراغ را
روشن نگهداشتهاند .ولی آن چه حياتی است ،اين است که کمسرمايهھا سود چندانی نمیبرند-٣ .دستهی ديگر ،تاجران
جنسفروشی ھستند که مواد اوليه را تھيه میکنند .اين شاخه نيز درحال حاضر سعی میکند به صورت نقدی فعاليت
بکند ومواد اوليه را با قيمت ھای بسيار بااليی -بی اينکه کاری انجام داده باشد -از آن دست می خرد و از اين دست به
)توليد کننده(میفروشند .سود اصلی از آن اين دالالن است .اما نکتهی ديگری که از اھميت زيادی برخوردار است،
خرد شدن کارگاهھاست .به اين معنی که مثال يک کارگاه با حدود ٢ميليون تومان می شود »کارگاه«! يعنی با  ٢ميليون
تومان میشود وسايلی را فراھم آورد واسمش را ھم گذاشت »کارگاه« .فرض میکنيم که اين کارگاه درھفته  ۴٠جفت
کفش میدوزد و باز اگر فرض کنيم اين  ١٠کارگاه را بشود با ھم ادغام کرد سرمايه ای معادل  ٢٠ميليون تومان
فراھم میشود ۴٠٠جفت .با اين مبلغ سرمايه ھم کفشھای بيشتری را میتوان توليد کرد و ھم کفشھای با کيفيت
بسيار باالتر .در عين حال که میشود برنامهريزی وسازماندھی منسجمی را نيز تدارک ديد که اتالف ھزينهھا و

سرمايهھا و نيروھا را نيز به حداقل رساند .اما چنين سياستی کو؟! چرا کارگاهھا خرد شده؟! اين سياست را چه کسانی
پيش میبرند؟! اين کارھا به نفع کدام طبقه است؟! منافع اقتصادی چه گروھی فراھم میآيد؟! يکی از ھمکاران تعريف
میکرد که تالش بسيار زيادی کرديم که اين خردهکارگاهھا را دور ھم جمع کنيم و اتحاديه بزنيم .اما موفق نشديم .برای
ساماندھی وضعيت کفاشان کارھای مختلفی می توان انجام داد .نمونهاش ھم ،سنديکا واتحاديه است و از طريق
اتحاديه کار ساماندھی توليد وتوزيع را انجام داد .به عنوان مثال ،می توان برنامهريزی کرد وکليهی توليدات کارگاهھا
را در٣وضعيت »درجهی يک«؛ »درجهی «٢؛ و»درجهی  «٣برنامهريزی کرد ويک جفت از اين کفشھا را ھم به
مغازهدارھا نداد .تمام اين کفشھا را درتعاونی اتحاديه يا سنديکا ريخت و ھر مغازهداری ھم مايل به خريد بود از
طريق تعاونی اتحاديه اقدام بکند .يا اينکه :برای مدل کفش ،ھيات مديره داشته باشيم .مگر فرانسه ،مگر شارل
ژوردن ،مگرکريستين ديور ،مگر ترکيه و… مدل تعيين نمیکنند؟ ما ھم مدل تعيين کنيم .چرا آنھا مدل تعيين بکنند؟ از
طرف ديگر ،جنس ھم مستقيم از کارخانه تحويل توليدکننده داده شود ،نه اينکه ١٠دالل اين وسط پول مفت بخورد .ما-
درحد خودمان -اين جوری میفھميم که راه حل اين است .مگر اين که راه حل ھای بھتری ارايه شود که عمال چنين
چيزی يا ارايه نشده و يا وجود ندارد«.
اما پيش از آن که به حرف راست آقای مھرانگھر بپردازيم ،بگذاريد تکليف اين ورد زبان سنديکاليستھا يعنی
»صنف« و »تشکل صنفی« و »مبارزهی صنفی« را در جنبش کارگری ايران روشن کنيم.
»صنف« را واژهنامهھا معموالً مجموعهی افراد شاغل در يک حرفهی واحد تعريف میکنند .اما اين تعريف کلیتر از
آن است که چيزی را روشن کند .می توان »خودروسازی« را يک حرفهی واحد در نظرگرفت و اين نتيجه را به دست
آورد که مجموعهی افراد شاغل در خودروسازی »صنف خودروسازی« را تشکيل میدھند .در ھمان حال ،می توان
گفت در خودروسازی دهھا »حرفهی واحد« مثل جوشکاری ،تراشکاری ،برقکاری و… وجود دارد و منظور از صنف
مجموعهی افراد شاغل در ھر يک از اين حرفهھاست :صنف جوشکار ،صنف تراشکار ،صنف برقکار و…  .تعريف
باال نشان نمیدھد که منظور از »صنف« کدام يک از اينھاست .ظاھراً برای روشن کردن اين ابھام بوده که »قانون
نظام صنفی« جمھوری اسالمی تعريف مفصلتری از صنف به دست داده است .ببينيم آيا اين تعريف مشکل فوق را حل
میکند .مادهی  ٤اين قانون صنف را اين گونه تعريف کرده است» :آن گروه از افراد صنفی که طبيعت فعاليت آنان از
يک نوع باشد تشکيل يک صنف را میدھند «.اين قانون قبالً )در مادهی » (٢فرد صنفی« را چنين تعريف کرده است:
»ھر شخص حقيقی يا حقوقی که در يکی از فعاليتھای صنفی اعم از توليد ،تبديل ،خريد ،فروش ،توزيع ،خدمات و
خدمات فنی سرمايهگذاری کند و به عنوان پيشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد ،خواه به شخصه يا يا با مباشرت
ديگران ،محل کسبی داير يا وسيلهی کسبی فراھم آورد و تمام يا قسمتی از کاال ،محصول يا خدمات خود را به طور
مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت کلی يا جزئی به مصرفکننده عرضه دارد ،فرد صنفی شناخته میشود «.چنان که
پيداست ،اين تعريف نيز مشکل فوق را حل نمیکند .زيرا بیدرنگ اين پرسش پيش میآيد که »فعاليت صنفی« چيست؟
»قانون نظام صنفی« ھيچ تعريفی از »فعاليت صنفی« به دست نمیدھد .آيا فعاليت کارخانهدار بزرگی که در مقياسی
بزرگ آھن توليد میکند و عالوه بر تأمين مصرف داخلی حتا به خارج نيز آھن صادر میکند ھمان قدر »فعاليت
سبزی ُخردشده
صنفی« است که فعاليت زن خانهداری که به کمک فرزندانش در خانه رشتهی آش يا ترشی و مربا يا
ِ
ش« ديروز و »رفاه« و »شھرون ِد« امروز ھمان قدر
توليد میکند؟ يا فروشندگی فروشگاهھای زنجيرهای »کور ِ
»فعاليت صنفی« است که فروشندگی کسی که بخشی از آلونکاش را به بقالی تبديل کرده و به کمک تمام اعضای
خانوادهاش از فروش سيگار و چيپس و پفک امرار معاش میکند؟ روشن است که اينھا دونوع متمايز از فعاليت
توليدی يا توزيعی ھستند و آنھا را نمی توان تحت عنوان واحد »فعاليت صنفی« دستهبندی کرد .وجه تمايز آنھا نيز
رابطهی اجتماعیيی است که افراد اين مجموعهھا بر اساس آن اقدام به توليد يا توزيع میکنند .در اولی ،رابطهی
اجتماعی افراد بر خريد و فروش نيروی کار مبتنی است ،حال آن که در دومی افراد بر اساس رابطهی استاد-شاگردی
کااليی را توليد يا توزيع میکنند .در اولی ،کارگران »مزد« میگيرند که ھمان ارزش نيروی کار آنھاست ،حال آن که در
دومی کارگران »شاگردانه« دريافت میکنند که فقط پول توجيبی است ،زيرا استادکار غذا و لباس و مسکن شاگردان را
تأمين میکند )به اين اعتبار می توان گفت شاگرد نيمی کارگ ِر مزدی و نيمی برده است(» .صنف« مجموعهی افرادی
است – اعم از صنعتگر يا کاسب – که نه بر اساس رابطهی اجتماعی سرمايه )خريد و فروش نيروی کار( بلکه بر
پايهی رابطهی اجتماعی استاد-شاگردی فعاليت توليدی يا توزيعی يا خدماتی میکنند .به عبارت ديگر ،صنف مقولهای
ماقبل سرمايهداری و قرون وسطايی است .به اين معنا ،اکنون در ايران حتا توليد و توزيع ُخرد نيز توليد و توزيع
سرمايهدارانه ُ
)خردهبورژوايی( است و نمیتوان مجموعهی افرادی را که در اين زمينهھا فعاليت میکنند صنف ناميد.
قابل ذکر است که جمھوری اسالمی میکوشد رابطهی استاد-شاگردی را زنده کند ،به طوری که اخيراً طرحی را تحت
عنوان »آموزش استاد-شاگردی« تصويب کرد که بر اساس آن کارگران به عنوان شاگرد يا کارآموز چند سال به طور
رايگان برای سرمايه داران کار میکنند .روشن است که اين طرح بی حقوقی کارگران و ارزانی نيروی کار را بيش از
پيش تشديد میکند.

اما آنچه در ايران اتفاق افتاده اين است که در حالی که رابطهی استاد-شاگردی از نظر اقتصادی جای خود را به
رابطهی خريد و فروش نيروی کار داده است )زيرا نظام مزدی محصول انحالل نظام استاد-شاگردی است و کارگر بايد
از سلطهی قيد و بند اصناف و قواعد و مقررات آنھا برای شاگردان رھايی يابد تا به کارگر مزدی تبديل شود ،ابتدا در
مانوفاکتور سپس در صنعت بزرگ( و اکنون حضور رابطهی استاد-شاگردی در اقتصاد ايران حضوری کامالً جزئی و
حاشيهای و بیاھميت است ،فرھنگ سرمايهداری صنعتی مدرن – به ويژه در توليد ُخرد – به طور کامل جای فرھنگ
وسطايی استاد-شاگردی را نگرفته است .کاربرد مقولهی صنف از سوی جمھوری اسالمی و تدوين
سنتی و قرون
ِ
قانون نظام صنفی و نامگذاری تشکل کارگری به عنوان انجمن صنفی در قانون کار با ھدف حفظ و اشاعهی فرھنگ
سنتی و قرون وسطايی در مقابل فرھنگ سرمايهداری صنعتی مدرن است .ممکن است گفته شود که واژهی »صنف«
وسطايی آن بلکه به معنای »حرفه« به کار رفته است .اين ،توجيھی بيش نيست.
در اين قوانين نه به معنای قرون
ِ
زيرا صنف و حرفه دو مفھوم متفاوتاند و آنھا را نمی توان به جای ھم به کار برد .حرفه به معنای شغل يا پيشه است،
حال آن که صنف جمعی از افراد است که ،ھمان گونه که گفتم ،بر اساس رابطهی استاد-شاگردی فعاليت توليدی يا
توزيعی يا خدماتی واحدی انجام میدھند .به بيان ديگر ،صنف نوعی تشکل است ،ھرچند به معنايی اوليه و ابتدايی.
مفھوم معادل صنف نيز در زبان انگليسی نه ) tradeحرفه( بلکه  guildاست که به انجمنھای اصناف قرون وسطا
گفته میشد .در زبان انگليسی  trade unionبه معنای اتحاديهی اين يا آن حرفهی صنعتی به کار میرود و نه به
معنای تشکل اصناف قرون وسطا يعنی انجمن يا اتحاديهی صنفی .به اين ترتيب ،برخالف آنچه قوانين جمھوری
اسالمی و ابواب جمعی »خانهی کارگر« و برخی سنديکاليستھا میگويند» ،انجمن صنفی« به ھيچ وجه معادل و
واژهی مناسبی برای »سنديکا« و »تريد يونيون« نيست ،بلکه معادل »گيلد« يعنی ھمان انجمنھای صنفی قرون
وسطا است.
بنابراين ،طبقهی کارگر ايران ،ھمچون طبقهی کارگر جاھای ديگر دنيا ،چيزی به نام »صنف« و »مبارزهی صنفی«
ندارد و يک قرن است که اينھا به طور واقعی جای خود را به »طبقه« و »مبارزهی طبقاتی« دادهاند ،مقوالتی که
توليد ُخر ِد ماقبل سرمايهداری را منعکس نمیکنند بلکه بيانگر صنعت بزرگ و مدرن سرمايهداریاند .مبارزهی
روزمرهی طبقهی کارگر نيز مبارزهای اقتصادی است و نه صنفی ،حتا اگر موضوع آن مسائل مربوط به اين يا آن
حرفهی خاص کارگران باشد .با اين ھمه ،می بينيم که سنديکاليستھا ھمسو با نيروھای حافظ فرھنگ سنتی مفھوم و
واژهی قرون وسطايی »صنف« را مثل نقل و نبات به کار میبرند .چرا؟ زيرا تبليغ و ترويج صنف و فرھنگ صنفی و
صنفبازی با دور کردن کارگران توليدیھايی کوچک از کارگران کارخانهھای بزرگ و تبديل آنان به ابواب جمعی
سرمايهداران کوچک به رفرميسم در جنبش کارگری خدمت میکند و اين ھمان ھدف اصلی سنديکاليسم است .آقای
مھرانگھر ،ھمان گونه که در باال آمده است» ،صنف کفاشان« را به سه شاخه تقسيم میکند -١ :مغازهھای کفش-
فروشی  -٢توليدکنندگان کفش و  -٣تاجران فروشندهی مواد اوليهی توليد کفش؛ و اضافه میکند که »سود اصلی از
آن اين دالالن است« .چنان که میبينيم ،آنچه در اين تقسيمبندی وجود ندارد ھمانا تقسيمبندی طبقاتی است که انتظار
ِ
میرود نصبالعين آقای مھرانگھر به عنوان يک فعال کارگری قرار گيرد .البته آقای مھرانگھر خود را جزء شاخهی
دوم يعنی توليدکنندگان میداند و بين اين شاخه و دو شاخهی ديگر مرز میکشد .اما کامالً روشن است آنچه ايشان از
آن به عنوان »توليدکنندگان کفش« نام می برد مجموعهای است از صاحبان کارگاهھای کوچک )استادکاران سابق( و
کارگرانی که در اين کارگاهھا کار میکنند )شاگردان سابق( .معنای کنار ھم گذاشتن اين دو مقوله ،يعنی توليدکنندگان
کوچک و کارگران آنھا ،ھيچ چيز نيست جز اين که آقای مھرانگھر به عنوان يک سنديکاليست ترجيح میدھد که
کوچک کفش به جای اتحاد با کارگران کارخانهھای بزرگ صنعت کفش با کارفرمايانشان متحد
کارگران توليدیھای
ِ
صنفی«
»
فرھنگ
اين
و
نگاه
اين
کنند.
مبارزه
فروش
کفش
داران
مغازه
و
فروش
جنس
تاجران
شوند و صرفا ً عليه
ِ
غيرطبقاتی را در سراسر مصاحبهی آقای مھرانگھر به وضوح می توان احساس کرد ،به ويژه آنجا که ايشان اين را
امری »حياتی« میداندکه
توليدکنندگان »کمسرمايه« با وجود زحمتی که میکشند »سود چندانی نمیبرند« .اين نگاه
ِ
ُ
آقای مھرانگھر به خوبی نشان میدھد که ايشان نه از موضع يک کارگ ِر مزدی بلکه از پايگاه يک توليدکنندهی خرد يا
استادکا ِر صاحب کارگاه کوچک به دنيای پيرامون خود مینگرد.
اينجا میرسيم به ھمان حرف راست آقای مھرانگھر :سنديکای کفاشان از نظر ايشان تشکلی است که توليدکنندگان
کوچک کفش )» ُخردهکارگاهھا«( به ويژه کمسرمايهھای آنان را با ھم متحد میسازد و توليد و توزيع کفش را
»ساماندھی« میکند ،به اين معنی که توليدکنندگان ،از يک سو ،با متحدشدن در زير يک سقف و توسعهی توليد کميت
آن را افزايش و کيفيتاش را ارتقا میدھند و ،از سوی ديگر ،به جای خريدن مواد اوليه از تاجران آن را مستقيما ً از
کارخانه میگيرند و سرانجام به جای فروش کفش به مغازهداران آن را از طريق تعاونی مستقيما ً به دست مصرفکننده
میرسانند .به عبارت ديگر ،به نظر آقای مھرانگھر ،سنديکای کفاشان تشکلی است که برای وضعيت »نابسامان«
توليد و توزيع کفش »راه حل« ارائه میدھد و آن را »ساماندھی« میکند .اما اين »راه حل« چيزی جز يک راه حل
سرمايهدارانه نيست .چرا؟

برای پاسخ به اين پرسش بگذاريد از مثال خو ِد آقای مھرانگھر استفاده کنم ١٠ :کارگاه جداگانهی توليد کفش ھر کدام
با  ٢ميليون تومان وسايل توليد )سرمايهی ثابت( .فرض کنيم در ھريک از کارگاهھا  ٢کارگر کار میکنند که ھرکدام
روزی  ١٠ھزار تومان مزد میگيرند )ممکن است صاحب کارگاه در عين حال خود يکی از اين کارگران باشد( .مجموع
مزد کارگران )سرمايهی متغير( میشود  ٢٠ھزار تومان .بازھم فرض کنيم ارزش کفشھايی که با کار روزانهی اين ٢
تومان آن به عنوان مزد به کارگران داده میشود و  ٢٠ھزار
کارگر توليد می شود  ٤٠ھزار تومان باشد  ٢٠ :ھزار
ِ
تومان ديگر به عنوان ارزش اضافی نصيب صاحب کارگاه میگردد .يعنی نرخ استثمار در ھر کارگاه ١٠٠درصد است
ِ
)نرخ استثمار = ارزش اضافی تقسيم بر سرمايهی متغير ضرب در  .(١٠٠طبق راه حل آقای مھرانگھر ،سنديکا افراد
اين  ١٠کارگاه را با ھم متحد میکند تا با يک »برنامهريزی و سازماندھی منسجم برای به حداقل رساندن اتالف ھزينه-
ھا و سرمايهھا و نيروھا ھم کفش بيشتری توليد کند و ھم کيفيت توليد را ارتقا دھد« .بدون شک ،ايجاد يک کارگاه
کوچک  ٢کارگری نرخ سود صاحب کارگاه را )با نرخ ارزش اضافی يا ھمان
بزرگِ  ٢٠کارگری به جای  ١٠کارگاه
ِ
نرخ استثمار اشتباه نشود( افزايش میدھد ،زيرا ارزش سرمايهی ثابت اعم از ساختمان و ابزار و ماشينآالت و مواد
ت الزم برای يک کارگاه ٢کارگری  ٢ميليون
اوليه و آب و برق و گاز و تلفن و… را کاھش می دھد .اگر سرمايهی ثاب ِ
تومان باشد ،تھيهی ھمان کيفيت از سرمايهی ثابت برای يک کارگاه  ٢٠کارگری که از اتحاد  ١٠کارگاه ٢کارگری به
وجود آمده است بیترديد کمتر از  ٢٠ميليون تومان ھزينه برمیدارد .میدانيم که ،در صورت ثابت ماندن تمام
متغيرھای ديگر ،نرخ سود با سرمايهی ثابت نسبت معکوس دارد :ھرچه سرمايهی ثابت کمتر باشد ،نرخ سود بيشتر
است .بنابراين ،محور و نتيجهی نھايی راه حل سنديکايی آقای مھرانگھر سوداندوزی و افزايش سود صاحبان کارگاه
است و به اين معنا راه حل ايشان چيزی جز يک طرح سرمايهدارانه نيست.
در اينجا ممکن است اقای مھرانگھر بگويد خو ِد او ھم میداند که اين راه حل ،سرمايهدارانه است .اما چرا نبايد از راه
حل سرمايهدارانهای که به نفع کارگران است و میتواند توان مادی و فکری آنان را افزايش دھد ،حمايت کرد؟ تبديل
کوچک ٢کارگری به يک کارگاه بزرگِ  ٢٠کارگری با تقسيم کار بين کارگران میتواند توليد را افزايش
 ١٠کارگاه
ِ
دھد و افزايش توليد ،در صورتی که نرخ استثمار ثابت بماند ،افزايش دستمزد کارگران را در پی خواھد داشت .درعين
حال ،کارگاه بزرگِ  ٢٠نفری با اختصاص کار چند کارگر به کنترل کيفيت توليد ،میتواند مرغوبيت کاال را نيز تأمين
کند .اگر راه حل سرمايهدارانهی آقای مھرانگھر به طور واقعی توان مادی و فکری کارگران را افزايش دھد بی ترديد
بايد از آن حمايت کرد .آيا چنين است؟
در عالم انتزاع و جدا از واقعيت سرمايهداری ايران راه حل آقای مھرانگھر می تواند به افزايش توليد و در پی آن
افزايش دستمزد کارگران بينجامد .اما وقتی به درون واقعيت سرمايهداری ايران پا میگذاريم ،میبينيم که يک
واردکنندهی کفش چينی میتواند طرح سنديکامحور آقای مھرانگھر را به راحتی کله پا کند ،به طوری که نه تنھا
کارگری ايشان به کلی از ھستی ساقط شوند بلکه صاحبان اين کارگاه و نيز تعاونی توزيع آنھا نيز
کارگران کارگاه ٢٠
ِ
ً
ت کفش توليدشده توسط کارگاه مورد
به ورطهی ورشکستگی بيفتند .با ورود کفش
چينی ارزان تقريبا با ھمان کيفي ِ
ِ
نظر آقای مھرانگھر ،فوریترين کاری که اين کارگاه مجبور است انجام دھد تا بتواند سر پا باقی بماند و با کفش ارزان
چينی رقابت کند اين است که قيمت توليد محصول خود را تا آنجا که ممکن است پايين آورد .راحتترين کار برای
رسيدن به اين ھدف استفاده از تکنولوژی جديد توليد کفش و اخراج کارگرانی است که با ورود اين تکنولوژی
بدردنخور و دورانداختنی میشوند .کار بعدی ،افزايش نرخ استثمار) از ١٠٠درصد به بيش از ١٠٠٠درصد؛ يعنی
کارگران
کارگران در ازای ھر يک ساعت کار برای خود بيش از ده ساعت برای کارفرما کار میکنند( و کاھش دستمزد
ِ
نجل و کاھش ھزينهھای کنترل کيفيت توليد نيز از جملهی کارھايی است که
باقی مانده است .استفاده از مواد اوليهی بُ ُ
برای کاھش قيمت توليد به قصد حفظ توان رقابت انجام میگيرد .به اين ترتيب ،واقعيت سرمايه داری ايران راه حل
سنديکايی آقای مھرانگھر را به طرحی بدل میکند که نتيجهاش نه افزايش دستمزد و ارتقای کيفيت توليد بلکه بيکاری
و فقر و فالکت بيش از پيش کارگران است.
بدين سان ،تا وقتی آقای مھرانگھر راه حل خود را سرمايهدارانه میداند و به اين ترتيب ثابت میکند که سنديکا نيز به
عنوان تشکل مجری اين راه حل تشکلی سرمايهدارانه است حرف درستی میزند .از اينجا به بعد است – يعنی از وقتی
که اين راه حل سرمايهدارانه را به نفع کارگران اعالم میکند – که سنديکاليسم آقای مھرانگھر نمیگذارد ايشان به
راست گويیاش ادامه دھد.
اما ترک راستگويی تنھا ارمغان سنديکاليسم برای آقای مھرانگھر نيست .عارضهی سرمايهدارانهی سنديکاليسم
چشمان آقای مھرانگھر را چنان بر روی واقعيت بسته که نمیگذارد ببيند آنچه ايشان اکنون به عنوان »راه حل« ارائه
میدھد سالھا پيش در ابعادی ملی و سراسری و بسيار گستردهتر از طرح آقای مھرانگھر به عنوان مھمترين طرح
صنعتی توليد کفش در ايران پياده شد ،در طول سه دھه به اوج خود رسيد و سپس سير نزولی طی کرد و اکنون به

طور کامل به بن بست رسيده و شکست خورده است .مبتکر و مجری اين طرح عظيم نيزکسی نبود جز محمدرحيم
ايروانی ،سرمايهدار بزرگ و صاحب »گروه صنعتی ملی« .يادآوری سرگذشت »کفش ملی« می تواند درس عبرت
خوبی باشد برای کسانی که راه برون رفت از مشکالت اقتصاد سرمايهداری ايران را ھمچنان در چھارچوب اين
اقتصاد جست و جو میکنند.
محمدرحيم ايروانی ،که از خانوادهای تاجرپيشه و متمول در شھر شيراز برخاسته بود ،پس از تحصيل در رشتهی
حقوق دانشگاه تھران و اعزام به خارج کشور برای ادامهی تحصيل اين کار را نيمه تمام گذاشت و به قصد تجارت به
ايران بازگشت) .(٢اشاره به اين نکته در اينجا اھميت دارد که او ،برخالف تصور گروهھای چپ که سرمايه داران نوع
ايروانی را »درباری« و »کمپرادور« و »غربی« میدانستند ،در دوران دانشجويی از ھواداران مصدق و جبھهی ملی
بود ودر زمان فعاليت تجاری و صنعتی نيز نه با آمريکا بلکه بيشتر با کشورھای بلوک شرق ھمچون چکسلواکی و
شوروی رابطه و مراوده داشت .شروع فعاليت تجاری ايروانی ھمزمان بود با حمايت رژيم محمدرضاشاه از سرمايه-
گذاریھای بخش خصوصی و کاھش نسبی اقتدار دولت در زمينهی اقتصاد ،که پيشتر در زمان رضاشاه محور توسعه-
ی آمرانهی اقتصاد برای استقرار سرمايهداری قرار گرفته بود .ايروانی در سال  (١٩٤٨) ١٣٢٧با اتکا به سرمايهای
که از پدرش به او رسيده بود حجرهای در بازار تھران بازکرد و به تجارت در زمينهی صادرات صمغ و کتيرا و
خشکبار پرداخت .فعاليت او در زمينهی کفش از طريق آشنايیاش با نمايندهی کفش »باتا« ساخت چکسلواکی آغاز
شد ،که در بازار تھران و در ھمسايگی ايروانی شعبهای داير کرده بود .چنين بود که ايروانی در سال  ١٣٣٠برای
واردات کفش شرکتی به نام »استاندارد« تأسيس کرد .پس از حوادث سال  ١٩٤٨در چکسلواکی ،شماری از مھندسان
چک به ايران مھاجرت کردند و ايروانی از طريق ھمان نمايندهی کفش »باتا« با آنان آشنا شد و به کمک آنھا ماشين-
آالت توليد کفش ِولکو ) (Wellcoرا از چکسلواکی وارد ايران کرد .او سپس با تأسيس شرکتی به نام »سرمايهگذاری
و عمران مھرآباد« و نصب اين ماشينآالت در کارگاه کوچکی در منطقهی مھرآباد جنوبی و استخدام  ١٠تا  ١٢کارگر
الستيکی ارزان زياد بود توليد اين کارگاه به سرعت رو به
توليد کفش الستيکی را شروع کرد .چون تقاضا برای کفش
ِ
افزايش گذاشت به طوری که آن کارگاه کوچک در طول چند سال به کارخانهای بزرگ با  ٢٥٠٠کارگر و توليد روزانه-
ی ٢٥٠٠٠جفت کفش تبديل شد .بدين سان بود که که در  ٢٧خرداد » ١٣٣٧شرکت سھامی کفش ملی« به وجودآمد.
مھرآباد جنوبی ظرفيت گسترش بيش از اين را نداشت و ايروانی زمين پارک صنعتی در اسماعيل آباد کرج را برای
ملی جادهی قديم کرج« شناخته شد و دهھا شرکت »گروه
احداث کارخانه خريد ،ھمان جايی که بعداً به عنوان »کفش ِ
صنعتی ملی« يکی پس از ديگری کارخانهھای خود را در آنجا برپا کردند .از سوی ديگر ،فروشگاه ايروانی در بازار
تھران نيز ديگر ظرفيت پخش و فروش توليدات کفش ملی را نداشت ،و چنين بود که ھمزمان با احداث کارخانهھای
ای
کفش ملی در اسماعيل آباد ،ايروانی با تأسيس شرکت »نگارستان« در اسفند  ١٣٣٩و احداث فروشگاهھای زنجيره ِ
کفش ملی پخش و فروش کفش ملی را از بازار تھران به تجاریترين مناطق شھرھای ايران منتقل کرد و بدين سان
کفش را مستقيما ً و بدون واسطه به دست مصرف کننده رساند ،ھمان ھدفی که آقای مھرانگھر می خواھد با »تعاونی«
مورد نظر خويش آن را برآورده سازد.
ص خود فعاليت میکردند ،رحيم ايروانی سرمايهداری مدرن بود که سوداندوزی و
برخالف سرمايهدارانی که با نام شخ ِ
انباشت سرمايهی خود را از طريق شخصيتھای حقوقی يعنی شرکتھای سھامی پيش میبُرد ،به طوری که ھر رشته
از فعاليت اقتصادی خود اعم از توليد و توزيع را با تأسيس يک شرکت ساماندھی میکرد .به عبارت ديگر ،انتظاری را
که آقای مھرانگھر از سنديکا دارد ايروانی با تأسيس شرکت سھامی برآورده میکرد .چنان که در باال آمد ،در ھمان
دھهی  ١٣٣٠چھار شرکت تأسيس کرد» :استاندارد«» ،سرمايهگذاری و عمران مھرآباد«» ،کفش ملی« و
»نگارستان« .روند تأسيس شرکت در دھهھای  ٤٠و  ٥٠نيز ادامه يافت» :کفش فارس« برای توليد کفش چرمی
مردانه در » ،١٣٤٢کفش استاندارد« برای توليد کفشھای ورزشی در » ،١٣٤٧کفش صنعتی« برای توليد کفشھای
ايمنی در  ،١٣٤٧و »چکمهی ملی« برای توليد پوتين و کفشھای زمستانی در  .١٣٥٢ايروانی برای تنوع و
مرغوبيت توليد کفش در اواخر دھهی  ٤٠با مشارکت شرکتھای معتبر کشورھای بزرگ سرمايهداری خطھای توليد
جديد احداث کرد :کفش »اتافوکو« با شرکت ژاپنی در  ،١٣٤٩کفش »گوستاو ھوفمان« با شرکت آلمانی در ،١٣٥٠
کفش »گابور« با شرکت آلمانی در  ،١٣٥١کفش »کيکرز« با شرکت انگليسی در اوايل دھهی  .٥٠تمام اين شرکتھا
زير چتر »گروه صنعتی ملی« فعاليت میکردند که در سال  ١٣٤٨تأسيس شده بود.
نياز به چرم داخلی برای توليد ارزانت ِر کفشھای چرمی ايروانی را به حوزهی توليد چرم کشاند .در مدت چھار سال،
ھمزمان يک کارخانهی چرمسازی در تھران ،دو کارخانه در گنجهی رودبار و سه کارخانه در شھرھای شيراز و خرم-
آباد و مشھد احداث کرد و کارخانهی قديمی چرم خسروی در تبريز را خريد و نوسازی کرد .و باالخره يک کارخانهی
بسيار بزرگ و مجھز را برای تکميل کارھای مربوط به توليد چرم در ھمان محل اسماعيلآباد کرج برپاساخت.
ايروانی ،در کنار توليد چرم ،برای توليد ديگر مواد الزم جھت توليد کفش چندين شرکت پشتيبانی تأسيس کرد» :ايران

زيره« برای توليد چسب و زيرهی کفش از مشتقات مواد پتروشيمی در » ،١٣٤٥ماشينسازی و مھندسی ملی« برای
تعمير و ساخت ماشينآالت و قالبھای کفش در » ،١٣٤٦پوشاک فالکه ايران« برای توليد جوراب در ،١٣٤٧
»ريسندگی و بافندگی مھرآباد« برای توليد آستر کفش» ،پارسی چاپ« برای لوازم بستهبندی کفش و نيازھای چاپی
کفش ملی در » ،١٣٥٠دسما« برای توليد قالبھای تزريق پالستيک در » ،١٣٥٢تسمه ايران« برای توليد تسمه
پروانهھای صنعتی در  ،١٣٥٢و »دستکش صنعتی« در  .١٣٥٢شمار شرکتھايی که ايروانی تأسيس کرد تا سال-
ھای پيش از انقالب به بيش از  ٥٠رسيد .ھمچنين ،توليد کفش ملی در سال  ١٣٥٦به  ٢٥ميليون جفت کفش رسيد که
بيش از  ١٠ھزار کارگر آن را توليد میکردند و در  ٤٠٠فروشگاه زنجيرهای کفش ملی در سراسر ايران توزيع میشد
و به فروش میرسيد .ايروانی که  ٢٦سال پيش از اين تاريخ از چکسلواکی کفش وارد میکرد موفق شد سالی يک
ميليون جفت کفش به اين کشور صادر کند.
انقالب  ١٣٥٧توليد در کفش ملی را نيز مانند کارخانهھای ديگر مختل کرد .کفش ملی بالقوه میتوانست دو گزينه
داشته باشد :يا توليد شورايی با ھدف پيشروی به سوی الغای سرمايه يا ادامهی توليد سرمايهداری تحت حاکميت
جمھوری اسالمی .اما بالفعل و به دليل عدم آمادگی طبقهی کارگر ايران از جمله کارگران کفش ملی برای حرکت
شورايی به سوی الغای سرمايه گزينهی دوم تحقق يافت و کارگران کفش ملی اين بار به جای ايروانی به اسارت
سرمايهداری اسالمی درآمدند .واقعيت اين است که آنچه از اين پس در مورد کفش ملی به وقوع پيوست چيزی جز
سير قھقرايی توليد تا حد توقف کامل آن و اخراج کارگران از طريق بازخريد سنوات کار آنان نبود ،به طوری که اکنون
جز تعدادی از فروشگاهھای کفش ملی و يک انبار کفش در اسماعيل آباد چيزی جز يک نام از آن غول صنعتی باقی
نمانده است .البته توليد و استثمار کارگران در کفش ملی تا اوايل سال  ١٣٨٠ادامه داشت .با اين ھمه ،بر اساس آمار
و ارقامی که اسداله امينی رئيس ھيئت مديرهی وقت کفش ملی در وبالگ شخصی خود ارائه داده است) ،(٣کفش ملی
در اين سال طبق قانون خو ِد جمھوری اسالمی ورشکسته شده بود ،به طوری که زيان انباشتهی مجموع  ٢٤شرکت
باقی ماندهی گروه صنعتی ملی بيش از  ٥٨٠ميليارد ﷼ بوده است .به اين ترتيب ،به گفتهی اسداله امينی ،گروه
صنعتی ملی – که آن زمان در مالکيت نھاد دولتی »سازمان صنايع ملی« بود – در برابر دو گزينه قرار میگيرد :يا
انحالل يا تداوم فعاليت .دولت با تغيير مديريت سابق و انتصاب تيمی جديد از بنيانگذاران شرکت »مگاموتور« ،که
طرح توليد قطعات خودرو در داخل کشور را برای شرکتھای خودروسازی ارائه داده بودند ،تصميم به ادامهی فعاليت
کفش ملی میگيرد .مديريت جديد ابتدا میکوشد با تغييراتی چون توليد با تمام ظرفيت کارخانهھا ،تغيير الگوھای کفش
برای جلب مشتری و عدم فروش محصوالت کارخانهھای ديگر کفشسازی در فروشگاهھای خود ،کفش ملی را از
زمان کفش ملی ،ضمن ذکر داليل خود برای اين
حالت بحرانی درآورد ،اما موفق نمیشود .رئيس ھيئت مديرهی آن
ِ
عدم موفقيت ،آخرين دليل را اين گونه ذکر میکند:
»-٤کارگران ناراضيای که مطالبات معوقه خود و حتي حقوق بخور ونميرشان را به داليل فوق نميتوانستند به موقع
دريافت کنند نه تنھا انتظار ھيچ معجزهای از آنان مبني بر تحول و نوآوري در محصول و توليد باکيفيت نمي توانست
داشت ،بلکه ھمه به دليلي که پيشتر ذکر شد به کار نکردن عادت کرده و محيط کارخانهھا به محل مناسبي براي
استراحت آنان که اکثرا براي گذران زندگي ،داراي شغل دوم بوده و شبھا تا دير وقت در محل کار دوم مشغول به کار
بودهاند تبديل شده بود .عالوه براينھا ،تاخير در پرداخت حقوق ماھانه ھمواره موجب تحرکات شديد کارگري بوده که
نمونه بارز آن اعتصابات ارديبھشت  ٨١مي باشد که در حجمي بسيار گسترده صورت گرفت و نگارنده خود به شدت
از جانب اعتصابيون مورد ضرب وشتم واقع شد و طي يک اتفاق معجزه آسا از مھلکه جان سالم به در برد!«
ھميشگی سرمايهداری برای خروج از
پس از شکست اين طرح ھا ،مديريت باالخره سراغ ھمان راه حل اصلی و
ِ
بحران رفت :اخراج کارگران .بيش از  ١٠ھزار کارگر کفش ملی با پولی ناچيز تحت عنوان »بازخريد سنوات« به
خيابان ريخته شدند تا شايد سرمايه بتواند خود را از غرقاب بحران نجات دھد .مديريت گروه صنعتی ملی اسم اين اقدام
ضدانسانی را »توليد غيرمتمرکز« گذاشت ،به اين معنی که »سه فعاليت از چھار فعاليت اصلی يعنی  -١طراحی –
مھندسی  -٢کنترل کيفيت و  -٣فروش را برای خود محفوظ نگهداشت و فعاليت چھارم يعنی توليد را به بيرون از
تشکيالت منتقل کرد« .بر اساس اين طرح ،پول بازخريد سنوات کارگران بايد از محل فروش زمين و کارخانهھای گروه
صنعتی ملی تأمين میشد .جز يک ساختمان و انبار ،تمام زمين و کارخانهی کفش ملی در اسماعيل آباد به شرکت
سايپاديزل فروخته شد و از آنجا که پرداخت پول اين خريد مدتھا طول کشيد ھمان حق سنوات ناچيز کارگران نيز با
تأخير بسيار پرداخت شد .به ھر حال ،از آن زمان به بعد و در چند سال اخير آنچه در فروشگاهھای کفش ملی به
عنوان »کفش ملی« فروخته میشود توليدات خردهپيمانکارانی است که مستقل از کفش ملی و با تحميل بدترين شرايط
ضدکارگری
مطلق قانونی به کارگران )زيرا کارگاهھای کوچک زير  ١٠کارگر حتی از شمول قانون کار
و بی حقوقی
ِ
ِ
جمھوری اسالمی نيز خارجاند( با نازلترين کيفيت کفش توليد میکنند .در سالھای اخير ،برخی از فروشگاهھای کفش
ملی نيز – که در بھترين مناطق تجاری شھرھا قرار دارند – تبديل به بانک شده و به اين ترتيب شماری از ھمان تعداد

اندک فروشندهی باقی مانده در فروشگاهھا و انبار نيز روانهی برھوت بيکاری و گرسنگی شدهاند .به احتمال زياد،
بقيهی اين فروشگاهھا نيز مشمول اين قانون بی چون و چرای سرمايهداری خواھند شد که سرمايه به آنجا میرود که
سود بيشتری داشته باشد.
به گفتهی اسداله امينی» ،روش توليد غيرمتمرکز« ھمان روشی است که »نايک« ) ،(Nikeيکی از بزرگترين
شرکتھای سازندهی کفش در جھان ،نيز توليد خود را بر اساس آن اداره میکند .اين گفته نشان میدھد که کفش ملی
حتا به آخرين دستاوردھای دنيای سرمايهداری برای بيرون کشيدن ارزش اضافی از جسم و جان کارگران نيز متوسل
شده است تا سرپا بماند و به فعاليت خود در زمينهی توليد کفش ادامه دھد .اما وضعيت کنونی کفش ملی نشان می دھد
که اين تالش ناموفق بوده است .يک نکته مسلم است و آن اين که کفش ملی از سالھا پيش توان رقابت خود را نه فقط
با کفشھای وارداتی به ويژه چينی بلکه حتا با کفشھای داخلی نيز از دست داده است و به ھيچ وجه نمی تواند
سودآوری مطلوب دوران ايروانی را داشته باشد .اين نکتهای است که اسداله امينی نيز به آن معترف است .او در
ابتدای گزارش خود می نويسد» :از اواسط دھه  ٧٠به بعد شناور شدن نرخ ارز و کمرنگ شدن حمايت ھاي دولتي ،
باز شدن رسمي و غيررسمي مرزھا به روي کاالھاي رقيب خارجي ،ظھور رقباي ريز و درشت داخلي و باالتر از ھمه
بيثباتی در مديريت ،آن را در چنان سراشيبي سقوط قرارداد که در مدت کوتاھي سرعت رشد کفش ملي ،معکوس شد
تا جايي که در سال  ٨٠زيان انباشته مجموع  ٢٤شرکت باقيمانده از خانواده گروه صنعتي ملي از  ٥٨٠ميليارد ﷼
فراتر رفت!!« البته ،ھمان گونه که اسداله امينی میگويد ،بیثباتی مديريت و در واقع ناکارآمدی سرمايهداری دولتی
در مقابل سرمايهداری خصوصی نيز در وضعيت پيشآمده برای کفش ملی نيز نقش داشته است .اما واقعيت اين است
صنعتی
بغل بخش خصوصی عمل میکند ،حتا سرمايهداری
که در ايران ،جز در مواردی که دولت به عنوان چوب زير ِ
ِ
بخش خصوصی نيز قادر به رقابت با محصوالت خارجی نيست .بنابراين ،نتيجهی اجرای پيشنھاد امينی يعنی فروختن
کفش ملی به بخش خصوصی از ھم اکنون معلوم است :ھيچ سرمايهدار بخش خصوصی سراغ معاملهای که ضررش
از پيش مشخص است نمیرود .وانگھی ،از کفش ملی جز يک نام و چند فروشگاه و يک انبار چيزی باقی نمانده که
کسی آن را بخرد .نام يا »برند« کفش ملی در مقابل »برند«ھای مطرح کفش در سطح جھان بیاھميتتر از آن است که
ھيچ سرمايهداری برای آن ھزينه کند و اگر سرمايهداری بخواھد برای »برند« ھزينه کند بی گمان اين کار را برای
نمايندگی توليد کفش تحت نامھای معروف جھانی خواھد کرد ،که آن ھم به داليل سياسی در شرايط کنونی مقدور
نيست .میماند استفاده از فروشگاهھا و انبار کفش ملی برای سرمايهگذاری در رشتهھای ديگر مثل بانک که در سال-
خصوصی دولت!!
ھای اخير ھمچون قارچ از زمين روييده است ،که اين کار را نيز يا خو ِد دولت راسا ً میکند يا بخش
ِ
برای انجام آن پا پيش میگذارد.
پس ،رشد سرمايهداری صنعتی توسط بخش خصوصی در ايران )برنامهی اقتصادی »اصالح طلبان« و سنديکاليست-
ھا( چيزی جز يک سراب نيست ،و تبليغ آن در ميان کارگران با اين درک که گويا اين امر باعث کاھش بيکاری و
افزايش دستمزدھا میشود نتيجهای جز دامن زدن به توھم اين سراب ندارد .بھترين دليل برای اين مدعا سرنوشت
کفش ملی است» .راه حل« آقای مھرانگھر در بھترين و آرمانیترين حالت چيزی شبيه پروژهی کفش ملی خواھد بود.
ب بخش خصوصی و نمايندگان
اما سرانجام آن پروژه به اينجا رسيد که میبينيم .اين تصور سرمايهداران سلطنت طل ِ
فکری و سياسی آنان نيز که گويا انقالب باعث شد کفش ملی به اين روز بيفتد چيزی جز فرافکنی برای پنھان کردن
ناتوانی و ضعف خود نيست .آنان بايد به اين پرسش پاسخ دھند که اگر انقالب  ٥٧اقتصاد مطلوب و آرمانی آنھا را
ويران کرد ،پس چرا خودشان زير َعلَم خمينی رفتند و برای او سينه زدند؟ آيا میتوانند يک مورد مثال بزنند که آنان
صنعتی مدرن و ارزشھای ليبراليسم سياسی دفاع کرده ،قاطعانه در
در جريان انقالب  ٥٧از پرنسيپھای بورژوازی
ِ
مقابل استقرار جمھوری اسالمی ايستاده و ھزينهھای آن را به جان خريده باشند؟ واقعيت اين است که بورژوازی
ليبرال ايران از ھمان بدو پيدايشاش در جنبش مشروطيت ضعيف و زبون و تو سری خور زاده شد و با ھزار رشته از
يک سو به ارتجاع سلطنتی و از سوی ديگر به ارتجاع دينی گره خورده بود .اين بورژوازی فرسنگھا با بورژوازی
ليبرال قرن ھجدھم اروپا فاصله داشت و ھزار بار از انقالب بيشتر می ترسيد تا از ارتجاع .نمونهاش مصدق ،که پای
بندیاش به ليبراليسم سياسی بسی بيش از »اصالح طلبانی« از نوع خاتمی بود .او ،در کودتای  ٢٨مرداد ،از ترس
انقالب و در حضيض ُجبن و ناتوانی دم فروبست و در خانه نشست ،تا آن حد که عمالً عربدهکشان و چاقوکشانی از
نوع شعبان بیمخ و توپ و تانک ژنرال زاھدی را به انقالب مردم ترجيح داد .پيوند بورژوازی ليبرال ايران با ارتجاع
سلطنتی از يک سو و ارتجاع دينی از سوی ديگر پيوندی ساختاری و اقتصادی-اجتماعی است و اتحاد سياسی آنان
سياسی ھمين پيوند اقتصادی -اجتماعی است .از نظر تاريخی،
عليه انقالب مردم از مشروطيت تا کنون بازتاب
ِ
بورژوازی ليبرال اروپا از دل اصنافی بيرون آمد که زير سلطهی مستقيم اشراف فئودال نبودند .پايگاه اصناف در
شھرھا بود ،حال آن که اشراف و حکومت آنھا در روستا مستقر بودند .شھرھا در اختيار اصنافی بود که از سلطهی
حکومت رھا بودند و به گونهای خودفرمان عليه اشراف سازمان يافته بودند و اين پديده به آنھا و بورژوازیيی که از
دل آنھا بيرون آمد در مقابل فئودالھا و حکومت سلطنتی آنھا قدرت میداد .در ايران ،حکومت نه در روستا بلکه در

شھر مستقر بود و ھمين امر اصناف شھرھا را وابسته به قدرت حاکم میکرد .در واقع ،اصناف را خو ِد حکومت
سازمان داده بود تا گرفتن ماليات از آنھا برايش راحتتر باشد .عالوه براين ،در ايران ،برخالف اروپا ،انقالب صنعتی
شاگردی اصناف کرد ،بلکه حضور استعمار و
نبود که رابطهی خريد و فروش نيروی کار را جايگزين رابطهی استاد-
ِ
ليبرال بخش
و
صنعتی
بورژوازی
ضعف
تاريخی
سپس امپرياليسم بود که به دليل نيازھايش باعث اين امر شد .علت
ِ
خصوصی ايران ،که طبعا ً ضعف طبقهی کارگر را نيز به دنبال داشته است ،ھمين وابستگی و آويزان شدن به سلطنت و
به طور کلی نيروھای قرون وسطايی ازجمله روحانيت – که در طول تاريخ ايران ھمدوش و متحد سلطنت بوده است –
ساختاری تاريخی است که بورژوازی
از يک سو و استعمار و امپرياليسم از سوی ديگر بوده است .ھمين ضعف
ِ
صنعتی ليبرال را در وجود استبداد – اعم از سلطنتی و دينی – ذينفع میکند و بدين سان استقرار سرمايهداری
دموکراتيک و ملی يا ،آن گونه که »اصالح طلبان« و سنديکاليستھا میگويند ،گذار از اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد
صنعتی نوع غربی ،را در ايران منتفی میکند.
ِ
اما طبقهی کارگر ايران ،با وجود ضعف ناشی از سرايت ضعف بورژوازی صنعتی ليبرال به درون صفوفاش ،نه تنھا
در وجود استبداد ذينفع نيست بلکه با تمام وجود مخالف استبداد است ،زيرا مانع اصلی متشکل شدناش استبداد است.
با اين ھمه ،ھمان گونه که پيشتر گفتم ،در ايران به علت درھمتنيدگی سرمايه و استبداد مبارزه با استبداد درگرو
آن واحد بايد ھم با استبداد و ھم با رابطهی خريد و فروش
مبارزه با سرمايه است .به سخن ديگر ،کارگران ايران در ِ
نيروی کار مبارزه کنند .و اين امر البته برای طبقهی کارگ ِر نامتشکل و پراکندهای که حتا از ابتدايیترين حقوق ھم
محروم است کار بس دشواری است .اما ناممکن نيست ،به يک شرط .و آن اين است که کارگران روی پای خود
بايستند و حتا برای ابتدايیترين خواستھا نيز فقط و فقط به نيروی خود و سازمانيافتگی خود تکيه کنند .چنين طبقه-
ی کارگر خودساالری به سادگی راه رھايی خويش را در خروج از سرمايهداری خواھد يافت .برای مثال ،اگر کارگران
کفاش به جای اين که دنبال کارفرمايان و استادکارانشان و تشکل آنھا يعنی سنديکا بيفتند – آن گونه که آقای مھران-
گھر به آنھا توصيه میکند – به فکر رھايی خود به نيروی خويش باشند و نه به فکر حل مشکل »صنف« ،ھمين
انديشه آنان را به اين نتيجه خواھد رساند که مشکالت خود را به کمک تشکلی حل کنند که آنان را قدرتمند میکند و نه
کارفرمايان يا استادکاران و سنديکاھا و شخصيتھا و احزاب سياسی را .به ميزانی که چنين انديشهای ماديت يابد
امکان خروج از وضع موجود يعنی سرمايه داری نيز برای کارگران به امری بالفعل بدل میشود .در اوضاع کنونی،
تالطمھای سياسی قريب الوقوع آينده می تواند محمل مناسبی برای ماديت دادن به انديشهی فوق باشد ،انديشهای که
مستلزم اين است که طبقهی کارگر ايران دنبالهروی از اين يا آن منجی مافوق خود را يکسره کنار بگذارد و فقط به
فکر متشکل کردن خود مستقل از تمام احزاب و شخصيت ھا به صورت شورايی و سراسری آن ھم نه فقط عليه
سياسی آينده
استبداد بلکه برضد رابطهی انسان ستيز سرمايه باشد .اگر کارگران نتوانند با استفاده از اوضاع متالطم
ِ
خود را به طور مستقل و شورايی عليه سرمايه سازمان دھند ،بیترديد بازھم به سياھی لشکر و گوشت دَم توپ اين يا
آن بخش از طبقهی سرمايهدار تبديل خواھند شد .بدين سان ،پرسش اساسی در مقابل بحران کنونی سرمايهداری ايران
اين است» :راه حل« سرمايهدارانه يا راه حل کارگری؟
محسن حکيمی
آبان ١٣٩١

پینوشتھا
انگليسی زير :
-١انگلس ،وضع طبقهی کارگر در انگلستان ،ترجمه از متن
ِ
,Marx and Engels on the Trade Unions
Publishers, 1987, p.15-20

edited by Kenneth Lapides, International

-٢محمد توکلی طرقی ،مقالهی »سرمايهدار ملی« ،مجلهی مھرنامه ،شمارهی  ،١اسفند  .١٣٨٨ساير اطالعات مربوط
به ايروانی از ھمين مقاله برگرفته شده است .دربارهی ايروانی کتابی با مشخصات زير در ايران منتشرشده است که به
علت تمامشدن چاپاش نتوانستم به آن دسترسی پيدا کنم:

علیاصغر سعيدی/فريدون شيرينکام ،موقعيت تجار و صاحبان صنايع در ايرا ِن عصر پھلوی ،زندگی و کارنامه
محمدرحيم متقی ايروانی ،انتشارات گام نو ،چاپ اول.١٣٨٩ ،
asadollahamini.blogfa.com. -٣مطالعهی نوشتهھای اسداله امينی دربارهی کفش ملی را در اين وبالگ به
کارگران به ويژه کارگران سابق کفش ملی توصيه میکنم.
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تشکل مستقل فقط دوفاکتو
16اکتبر
اساسی جمھوری اسالمی» ،احزاب ،جمعيتھا ،انجمنھای سياسی و صنفی و
بر اساس اصل بيست و ششم قانون
ِ
دينی شناخته شده آزادند ،مشروط به اين که اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی،
انجمنھای اسالمی يا اقليتھای
ِ
موازين اسالمی و اساس جمھوری اسالمی را نقض نکنند «.کانون نويسندگان ايران مطلقا ً ھيچ يک از »اصول
استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازين اسالمی و اساس جمھوری اسالمی« را نقض نکرده است ،اما آزاد نيست .چرا؟
ای کانون نويسندگان ايران ،يعنی منشور و اساسنامهی آن ،و چه در بيانيهھای کانون کمترين کالمی
چه در اسناد پايه ِ
دال بر نقض اصول فوق ديده نمیشود .ھمچنين ،در فعاليت عملی کانون نيز کوچک ترين نشانی از نقض اين اصول
قانونی آن تا
نمی توان يافت .با اين ھمه ،نه تنھا به درخواست کانون از وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی برای ثبت
ِ
کنون ھيچ پاسخی داده نشده است بلکه اعضای آن به اتھام عضويت در يک تشکل »غيرقانونی« محاکمه و به زندان
محکوم میشوند .چرا؟
پاسخ اين پرسش در يک کالم چنين است  :نه فقط جمھوری اسالمی بلکه رژيمھای پيشين نيز ھيچگاه تشکلھای
مستقل را به رسميت نشناخته اند .بنابراين ،بحث فقط به کانون نويسندگان مربوط نمیشود .سنديکای کارگران شرکت
واحد ،با آن که بر اساس نص صريح کنوانسيون  ٨٧سازمان جھانی کار – که جمھوری اسالمی به مثابه عضو اين
سازمان آن را پذيرفته است – ھيچ نيازی به کسب مجوز از دولت ندارد ،اما برای فعاليت خود درخواست مجوز
قانونی کرده و تا کنون به ھزار زبان اعالم نموده است که نمیخواھد ھيچ گونه کار غيرقانونی انجام دھد و فقط و فقط
میخواھد در چھارچوب قانون فعاليت کند .با اين ھمه ،اين تشکل کارگری نه فقط به رسميت شناخته نشده است بلکه
به شدت سرکوب شده و اعضای ھيئت مديرهی آن به زندانھای طوالنی محکوم شده اند و برخی از آنان ھم اکنون در
شرايطی سخت در زندان به سر می برند .ھمين طور است در مورد سنديکای کارگران نيشکر ھفتتپه .نه کانون
نويسندگان ،نه سنديکای کارگران شرکت واحد و نه سنديکای کارگران نيشکر ھفتتپه ھيچ کدام ھيچ قانونی را نقض
نکردهاند ،اما ھمهی آنھا سرکوب شدهاند و میشوند .اين ،نشان میدھد که مشکل جمھوری اسالمی با اين گونه
تشکلھا نه رعايت يا عدمرعايت قانون بلکه استقالل آنھاست .جمھوری اسالمی ھيچ گونه تشکل مستقل را برنمیتابد
و ھمهی تشکلھا را سرسپرده و ملتزم به خود میخواھد.
اما ،چنان که گفتم ،فقط جمھوری اسالمی نيست که ھيچ تشکل مستقلی را به رسميت نشناخته و نمی شناسد .رژيم
محمدرضاشاه پھلوی نيز ھيچگاه برای ھيچ تشکل مستقلی مجوز قانونی صادر نکرد ،زيرا آنھا را برای نظام خود
مضر و خطرناک می دانست .کانون نويسندگان ايران در ھمان سال تأسيس خود ) (١٣٤٧ھم از شھربانی کل کشور و
ھم از وزارت فرھنگ و ھن ِر رژيم شاه درخواست کرد که از نظر قانونی آن را ثبت کنند .بر اساس مدارک منتشرشده
در کتاب کانون نويسندگان ايران به روايت اسناد ساواک )مرکز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات ،زمستان
 ،(١٣٨٢ھم شھربانی و ھم وزارت فرھنگ و ھنر در اين مورد از ساواک کسب تکليف کردند ،و ساواک در نامهای به
امضای شخص سپھبد نصيری ،رئيس سازمان اطالعات و امنيت کشور ،به تاريخ  ٤٧/٦/٢٣به صراحت اعالم کرد که
»اين سازمان با تأسيس و تشکيل کانون نويسندگان ايران موافقت ندارد« .در رژيم محمدرضا شاه ،نه فقط کانون
نويسندگان ايران بلکه ھيچ تشکل مستقل ديگری اجازهی فعاليت قانونی را نيافت .در دورهی رضاشاه نيز چنين بود و
معروف سال  ١٣١٠تمام تشکلھای مستقل منحل شدند و اعضای آن ھا به زندان افتادند و فقط
پس از تصويب قانون
ِ
پس از سقوط رضاشاه در جريان جنگ جھانی دوم بود که از زندان آزاد شدند.
بنابراين ،يک واقعيت مسلم و بی چون و چرای تاريخ معاصر ايران اين است که تشکل ھای مستقل ھيچ گاه نتوانسته-
اند آزادانه و فارغ از سرکوب فعاليت کنند ،مگر در سه دورهی زمانی  :دورهی اول از انقالب مشروطيت تا سال

 ١٣١٠در سلطنت رضاشاه )به استثنای دوران کوتاه استبداد صغي ِر محمدعلی شاھی( ،دورهی دوم از سقوط رضاشاه
در شھريور ١٣٢٠تا کودتای  ٢٨مرداد  ،١٣٣٢و دورهی سوم از انقالب  ١٣٥٧تا سرکوب سال  .١٣٦٠با توجه به
شدن پيچ و ُمھره ھای استبداد سياسی بوده است ،میتوان اين نتيجهی
اساسی اين سه دوره شُل
اين که وجه مشترک
ِ
ِ
مدنی
ی
جامعه
طورکلی،
به
و
مستقل)
ھای
تشکل
ی
آزادانه
فعاليت
از
جلوگيری
در
اصلی
عامل
بديھی را گرفت که
ِ
مستقل از دولت( در ايران استبداد بوده و ھست.
احتمالی نيروھای خواھان تشکل مستقل از اين نتيجهگيری میتواند چنين باشد  :تا زمان شُل شدن مجدد
يک استنباط
ِ
پيچ و ُمھرهھای استبداد بايد يا ھرگونه تالش برای ايجاد تشکل مستقل)يا ادامهی فعاليت آن( را تعطيل کرد يا – در
غير اين صورت – به فعاليت مخفی و زيرزمينی روی آورد .اما واقعيت خالف اين استنباط را نشان می دھد و به نظر
نمی رسد که سرنوشت محتوم تشکل مستقل اين بديل ھای سياه و سفيد باشد .نخست آن که اين دو شق ،اساسا ً امکان
ناپذيرند .تعطيل فعاليت متشکل ممکننيست،به اين دليل ساده که تالش انسان برای دست يابی به آزادی و رفاه تعطيل-
بردار نيست و انسان مجبور است برای رسيدن به اين خواست ھا فعاليت متحد و متشکل داشته باشد .بنابراين ،تعطيل
شدن فعاليت متشکل نيز در
فعاليت تشکيالتی ،اگر ھم ممکن باشد ،فقط به صورت موقت و گذرا امکان دارد .زيرزمينی
ِ
کردن فعاليتی که به علت تودهای بودناش ذاتا ً علنی است امکان ندارد ،بگذريم
شرايط کنونی ممکن نيست ،زيرا مخفی
ِ
از آن که اين امر – حتی اگر ممکن ھم باشد – به ويژه در شرايط کنونی به معنای ورود فعاالن اجتماعی و سياسی و
فرھنگی به ھمان عرصهی محکوم به شکستی است که استبداد آن را میخواھد و ،به ھمين دليل ،آسيب پذيرتر و
شکنندهتر از آن است که مدت زيادی دوام آورد .دو ديگر آن که استبداد تنھا تا آنجا میتواند مقاومت مردم در برابر
پايمال شدن حقوقاش – از جمله حق متشکل شدن – را سرکوب کند که به فراسوی آستانهی تحمل مردم گذر نکرده
تحميل بيش از
باشد و بدين سان مھار اين مقاومت از ي ِد قدرت او خارج نشده باشد .ھمين که مقاومت مردم در برابر
ِ
حد سرکوب شکل فراگير و توده ای به خود گيرد ،مھار آن مقاومت از ي ِد قدرت استبداد خارج میشود و به اين ترتيب
سرکوب خاصيت بازدارندهی خود را از دست می دھد ،حتی اگر ھمچنان قادر به تحميل ھزينه ھای ايذايی به مردم
باشد .برای نشان دادن اين واقعيت ،می توان به چند نمونهی مھم در جامعهی کنونی ايران اشاره کرد.
می دانيم که اکنون اعتصاب نه تنھا غيرقانونی بلکه حرام است .با اين ھمه ،کارگرانی که جانشان از فشار استثمار به
لب رسيده است ھر آن اراده کردهاند دست به اعتصاب زدهاند و ھيچ نيرويی نتوانسته مانع اعتصاب آنان شود .نمونه-
ی ديگر ،مقاومت زنان در برابر تحميل بيش ار ح ِد حجاب اجباری است .ترديدی نيست که زنان ايران ھم اکنون ،به ھر
دليل ،حدی از حجاب اسالمی را پذيرفتهاند و آن را رعايت می کنند .اما اين نيز به ھمان اندازه واقعيت دارد که ھمآنان
تحميل بيش از اين حد مقاومت کردهاند و ھمچنان میکنند .برايند اين دوحالت وضعی است که جمھوری
در مقابل
ِ
اسالمی آن را »بدحجابی« مینامد و بيش از سی سال است نتوانسته از پس آن برآيد ،و بی ترديد از اين پس ھم
نخواھد توانست .اکنون مقاومت زنان در برابر تحميل بيش از ح ِد حجاب اجباری شکلی فراگير و تودهای به خود
شکستن اين مقاومت فقط به صورت گذرا و موقت ممکن است .نمونهی ديگر،
گرفته است ،به طوری که درھم
ِ
مقاومت مردم در برابر سانسور متنھای صوتی و تصويری و نوشتاری است .اين مقاومت از زمانی شروع شد که
جمھوری اسالمی استفاده از دستگاه ھای پخش ويدئو و تماشای ويدئوھای »غيرمجاز« را ممنوع اعالم کرد .می دانيم
که مردم به اين ممنوعيت توجھينکردند وبه تماشای ويدئوھای »غيرمجاز« ابتدا در کاست و سپس سیدی ادامه دادند.
اکنون انواع و اقسام سیدیھای »غيرمجاز« به وفور در مغازهھا و پيادهروھا و گذرگاهھای مختلف خريد و فروش
می شود .اما ،مھمتر از اين گيرندهھا و آنتنھای ماھوارهای است که به رغم انواع و اقسام فشارھا در سالھای اخير
مردم به استفاده از آنھا ادامه دادهاند و ھمچنان ادامه میدھند .نمونهی ديگ ِر مقاومت مردم در برابر سانسور ،انتشار
کتاب بدون مجوز وزارت ارشاد است که اخيراً شدت گرفته است و انتشار کتابھای »جلد سفيد« در سال ھای  ٥٦و
 ٥٧را به ياد میآورد.
روشن است که ھيچ يک از اين اعمال وجھهی قانونی ندارند و ،تا آنجا که به قوانين جمھوری اسالمی مربوط می
شود ،ھمه »غيرقانونی« اند .اما در عين حال اين نيز به ھمان اندازه روشن است که ھيچ کدام از اين مردم نخواستهاند
و نمی خواھند کار »غيرقانونی« انجام دھند ،بلکه مجبور شدهاند چنين کنند .به سخن ديگر ،انجام عمل »غيرقانونی«
به آنان تحميل شده است و خود نمیخواستهاند به آن مبادرت کنند .از آنجا که اين اجبار در مورد تشکل نيز وجود
دارد ،يعنی ھيچ گونه امکانی برای ايجاد تشکل مستقل به صورت قانونی وجود ندارد ،جنبش تشکلخواھی نيز بیگمان
مجبور است که تشکل مستقل را به صورت »غيرقانونی« به وجود آورد .به عبارت ديگر ،ايجاد تشکل مستقل در
ايران فقط به صورت دوفاکتو ) (de factoيعنی عملی يا غيررسمی ،و نه دوژور ) (de jureيعنی قانونی و رسمی ،و
با تکيه به نيروی تودهھای مردم امکانپذير است .بنابراين ،آنچه واقعيت جامعهی کنونی ايران به ما میگويد نه تعطيل
تشکيالتی مخفی و زيرزمينی بلکه مبارزه برای
فعاليت برای ايجاد تشکل )يا ادامه فعاليت تشکيالتی( و نه فعاليت
ِ

شورايی ضدسرمايه داری( به صورت دوفاکتو و با اتکا به نيروی سازنده-
ايجاد تشکل مستقل تودهای )از جمله تشکل
ِ
ی آن تشکل است.
داری
البته ،نه فقط در سرمايه داریھای استبدادی نظير ايران بلکه حتی در »دموکراتيک« ترين کشورھای سرمايه
ِ
جھان نيز مردم حقوق خود از جمله حق ايجاد تشکل را با تکيه بر نيرو و مبارزهی خود به دولتھا تحميل کردهاند.
برای مثال ،طبقهی کارگر انگلستان پس از مبارزات طوالنی و طی کردن فرازھای مھمی چون جنبش »ابزارشکنی«
)لوديسم( توانست سرانجام در سال  ١٨٢٤قانون سال  ١٧٩٩را که ھرگونه اجتماع و تشکل کارگری را ممنوع می
کرد ملغا سازد و حق تشکل را ،که تا آن زمان در انحصار اشراف زميندار و طبقهی سرمايه دار بود ،به دست آورد .يا
پس از انقالب  ١٨٤٨بود که طبقهی کارگر فرانسه توانست حق تشکل را به طبقهی سرمايه دار اين کشور تحميل کند.
داری اين کشورھا اين است که مردم اين کشورھا توانستهاند ارادهی خود
يک فرق مھم سرمايه داری ايران با سرمايه
ِ
را تا حدی به نظام سرمايه داری تحميل کنند و ُمھر و نشان خود را تا حدودی بر قوانين اين کشورھا بکوبند ،حال آن
که مردم ايران حتی در انقالب  – ١٣٥٧که بی شک بزرگترين و مھمترين رويداد تاريخ معاصر ايران است – با
ھمهی جان فشانیھای خود نتوانستند حتی به صورت قانونی و صوری ارادهی خود را به نظام سرمايه داری و دولت
محافظ آن تحميل کنند ،و در واقع فقط شکلی از استبداد را جايگزين شکل ديگری از آن کردند.
پذيری پايدار آن در سرمايه داری
بودن دموکراسی صوری و ارجحيت آن بر استبداد به معنی امکان
با اين ھمه ،مغتنم
ِ
ِ
ايران نيست .رابطهی اجتماعی سرمايه در ايران رابطهی استثمار نيروی کار ارزان و بی حقوق است و دوام و بقای
اين استثمار توحش آميز در گرو اِعمال استبداد سياسی است .به بيان ديگر ،در سرمايه داری ايران ميان رابطهی خريد
و فروش نيروی کار و استبداد سياسی رابطهی تنگاتنگ و جدايیناپذيری وجود دارد ،به طوری که آن رابطه بدون اين
استبداد نمی تواند به گونه ای پايدار به موجوديت خود ادامه دھد .به اين معنا ،مطالبات پايهای مردم – و در بحث ما،
آزادی تشکل – صرفا ً با مبارزهی ضداستبدادی متحقق نمیشود و مستلزم مبارزه با رابطهی اجتماعی سرمايه نيز
ھست .بنابراين ،تحقق مطالبات پايهای مردم از جمله آزادی تشکل خود به تشکلی نياز دارد که قادر به مبارزهی
ضدسرمايه داری باشد و اين تشکل نيز چيزی جز شورا نمی تواند باشد .ويژگی ھای تشکل شورايی را ،که چنان که
گفتم در ايران فقط به صورت دوفاکتو ممکن می شود ،به صورت زير میتوان خالصه کرد :
تک مردم آن محل کار و توليد ،محله ،شھر،
-١شورا در ھر محل کار و توليد ،محله ،شھر ،استان و کشور بر تک ِ
عمومی دربرگيرندۀ
استان و کشور متکی است .به عبارت ديگر ،باالترين و تعيين کننده ترين رکن ھر شورايی مجمع
ِ
آحاد مردم محل کار و توليد ،محله ،شھر ،استان و کشور است.
 -٢منتخبان شورا در ھر لحظه در مقابل انتخاب کنندگان پاسخگويند ،و انتخاب کنندگان ھر لحظه اراده کنند می توانند
منتخبان خود را عزل و کسان ديگری را به جای آنان انتخاب کنند.
 -٣شورا نه فقط از دولت و کارفرما بلکه از کل نظام سرمايه داری مستقل است.
 -٤شورا ھم تشکل مبارزۀ اقتصادی – سياسی در چھارچوب نظام سرمايه داری است و ھم سازمان مبارزه برای
رھايی از سرمايه.
 -٥شورا تشکلی است که ،ضمن برخورداری از افق و ھدف مبارزه با سرمايه داری ،به دليل خصلت جنبشی و
غيرايدئولوژيکاش و اتکا به دموکراسی مستقيم و انتخاب از پايين ،آحاد مردم را مستقل از عقايدشان دربرمی گيرد.
 -٦شورا تجلی ارادۀ واحد کل مردم – و نه فقط اين يا آن بخش از آن – برای رھايی از چنگ سرمايه داری است.
 -٧شورا تشکل به وجودآورندۀ اعتماد به نفس در ميان مردم است و آنان را آموزش می دھد که بر احساس ضعف و
ناتوانی خود غلبه کنند ،روی پای خود بايستند و فقط و فقط به نيروی خود متکی باشند.
 -٨شورا ھرگونه جنبش سياسی را تابع ھدف رھايی اقتصادی – اجتماعی مردم می کند .به بيان ديگر ،شورا نه از
طبقاتی رھايی جامعه از چنگ رابطۀ خريد و فروش نيروی کار با نظام
ستيزی فراطبقاتی بلکه از موضع
موضع رژيم
ِ
ِ
سياسی اپوزيسيون نيز فقط تا آنجا حمايت می کند که در راستای اين
ھای سياسی مبارزه می کند ،و از جنبش ھای
ِ
ھدف باشند.

بوروکراتيک جدايی قوۀ مجريه از قوۀ
ت شورايی ھم قانونگذار است و ھم مجری قانون ،و قائل به تفکيک
ِ
 -٩دول ِ
مقننه نيست.
ت شورايی مطالبات پايهای مردم را به صورت قانون درمی آورد و آن ھا را بی درنگ اجرا می کند ،مطالباتی
 -١٠دول ِ
چون جدايی مذھب از حکومت و آموزش و پرورش ،آزادی گردھمايی و تظاھرات و تشکل و بيان و مطبوعات،
برابری حقوقی زن و مرد ،الغای کار کودک ،آموزش رايگان ،بھداشت و درمان رايگان ،مسکن مناسب ،افزايش
ت توليدشده در جامعه و به طورکلی کل مطالباتی که توان مادی و فکری مردم را برای مبارزه با
دستمزد به نسبت ثرو ِ
سرمايه داری افزايش می دھند و آن ھا را می توان تحت عنوان »آزادی و رفاه« خالصه کرد.
محسن حکيمی
خرداد ١٣٩١

برگرفته از انديشهی آزاد ،خبرنامهی داخلی کانون نويسندگان ايران ،شمارهی  ،٤شھريور .١٣٩١



ديدگاهھا نوشتن ديدگاه
دستهھا Uncategorized

کارگاه سرمايه داری ،کورۀ آدم سوزی
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ھنوز که ھنوز است مردم دنيا وقتی می خواھند اوج توحش و جنايت عليه بشريت را نشان دھند آدم سوزی دسته
عقيدتی کليسا در
کشيدن مخالفان
جمعی )ھولوکاست( در آلمان ھيتلری را مثال می زنند .تا پيش از آن ،شايد به آتش
ِ
ِ
قرون وسطا نماد توحش و جنايت برضد انسان شمرده می شد .به ھر حال ،اين آدم سوزی ھا نقاط عطف تاريخی
مھمی در دستيابی به قله ھای جنايت عليه بشريت به حساب می آيند و ،بی ترديد ،انسان معاصر بايد آنھا را بی وقفه
يادآوری و محکوم کند ،بر پيشانی مدافعان شان عرق شرم بنشاند ،و بدين سان تا آنجا که ممکن است امکان تکرار
آنھا را منتفی سازد.
با اين ھمه ،خالصه کردن بانيان آدم سوزی در کليسای قرون وسطا و آلمان نازی می تواند پردۀ ساتری برای پنھان
ساختن بانی و عامل اصلی سوختن دسته جمعی انسان در دنيای کنونی باشد ٣٠٠ .کارگر در يک کارگاه لباس دوزی
کراچی پاکستان زنده زنده در آتش می سوزند و در عرض چند ساعت جزغاله می شوند .اينجا ديگر نه پای کوره
در
ِ
ھای آدم سوزی آلمان ھيتلری در ميان است و نه تل ھيزم کليسای قرون وسطا .اينجا کا ِر مزدی است که انسان را زنده
زنده در آتش می سوزاند .اينجا رابطۀ خريد و فروش نيروی کار است که انسان را جزغاله می کند .اينجا حرص
سوداندوزی برای انباشت ھرچه بيشتر سرمايه است که انسان را نيست و نابود می سازد .اينجا کارگاه سرمايه است
که نقش کورۀ آدم سوزی را ايفا می کند .آيا بازھم الزم است برای بازگويی و افشای جنايت عليه بشريت از استعاره ھا
و کليشه ھای ھولوکاست و کليسای قرون وسطا استفاده کنيم؟ در واقع ،يک ھدف مھم دنيای سرمايه داری ليبرال از
عمده کردن و برجسته ساختن ھولوکاست و کليسای قرون وسطا ھمين است .سرمايه داری می کوشد با اين کار بر
عامل اصلی جنايت عليه انسان کنونی يعنی رابطۀ خريد و فروش نيروی کار پرده اندازد .بی شک ،ھمان گونه که
گفتيم ،جنايات آلمان نازی و کليسای قرون وسطا را بايد محکوم کرد .اما آنچه بايد بسيار بيش از اينھا محکوم شود
سرمايه يعنی رابطۀ خريد و فروش نيروی کار است .اين رابطه است که انسان ھا را زنده زنده می سوزاند و نابود می
کند ،آن ھم نه فقط يکبار در تاريخ بلکه به طور روزمره ،آن ھم نه فقط در پاکستان بلکه در سراسر دنيای کنونی.
ھمزمان با انتشار خبر سوختن  ٣٠٠کارگر در پاکستان ،خبری نيز از سوئد – مھد تمدن و رفاه سرمايه داری – در
رسانه ھا منتشر شد که در اينجا بازگويی آن را جھت اطالع مدافعان و سينه چاکان دنيای سرمايه داری غرب الزم می
دانيم.
در ويديويی که روز چھارشنبه ١٢سپتامبر  ٢٠١٢در رسانه ھا منتشر شد و در دوربين سقف يکی از ايستگاه ھای
قطار در جنوب استکھلم – پايتخت سوئد – ثبت شده است ،مردی را می بينيم که احتماالً مشروب زيادی نوشيده و

تلوتلو مي خورد و روی ريل قطار می افتد و بيھوش مي شود .اندکی بعد مرد ديگری از ديوارۀ کوتاه ريل پائين می
پرد و به طرف مرد اول می رود ،اما نه برای کمک به او بلکه برای خالی کردن جيب اش .او شروع مي کند به
جستجوی جيب ھای مرد بيھوش که حاال معلوم شده  ٣٨ساله است و »جانی« نام دارد .سارق بعد از اين که جيب ھای
»جانی« را خالی مي کند او را بيھوش روی ريل رھا مي کند ،از ديواره باال مي پرد و بدون اين که حتی به نگھبان
ايستگاه بگويد که مردی بيھوش روی ريل قطار افتاده فرار می کند .ده دقيقه بعد قطار وارد ايستگاه می شود و از
روی پيکر مرد بيھوش مي گذرد» .جانی« به طور معجزه آسايی از مرگ نجات يافته اما سخت زخمی است و نيمی از
پای چپ اش را از دست داده است(www.dailymail.co.uk) .
نظام سرمايه داری چه در پاکستان و چه در سوئد دوزخ سوزانی است که انسان ھا را زنده زنده در آتش خود می
سوزاند و ھر چيز انسانی را در آنھا نابود می کند .اکنون ھيچ استعاره ای بھتر از سرمايه يعنی رابطۀ خريد و فروش
نيروی کار اوج جنايت عليه بشريت را بيان نمی کند .بکوشيم ھر جنايتی عليه بشريت را با رابطۀ سرمايه توضيح
دھيم و اين رابطه را به چيزی تبديل کنيم که مدام در ذھن تک تک کارگران دنيا تيرباران می شود.
کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ٢٣شھريور ١٣٩١
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مالحظاتی دربارۀ کشمکش بين ايران و آمريکا و برخی نکات انتقادی دربارۀ
»کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری*»
27اوت
نوشتۀ َوين اسپنسر
1.در ميان مجموعه ای از کنش ھا ،ارزش ھا ،خوبی ھا ،سرگرمی ھا ،آرزوھا ،احساس ھا و انديشه ھای بی معنايی
ش کاال ) (society of the spectacleدر ھمه جا پيش چشم ما می گذارد – ھمچون فشرده ای از تمام
که جامعۀ نماي ِ
آنچه که به زبان آورده شده و انجام شده و تمام آنچه که می توان به زبان آورد و انجام داد – مشاجرۀ بين آمريکا و
اخيراً
است.
شده
برخوردار
معينی
ادواری
اھميت
از
ايران
اسالمی
جمھوری
ِ
2.امکان درگيری مسلحانه بين آمريکا و ايران تقريبا ً بعيد است .اما اگر و ھرگاه حمله ای صورت گيرد ،به اين دليل
طلبی کور و بی ھدف ،بصيرت استراتژيک ھوشمندانه و جنون
خواھد بود که آميزۀ ھمواره درحال تغيي ِر منفعت
ِ
ايدئولوژيک گمراه کننده ،که وجه مشخصۀ انديشۀ دولت بوش و متحدان جھانی اوست ،سرانجام به اين نتيجه رسيده
ِ
داری تحت نظارت آن ھا در گرو چنين
سرمايه
المللی
بين
و
ملی
ھای
نظام
اقتصادی
و
سياسی
منافع
تأمين
است که
ِ
ِ
حمله ای است .اھداف اين حمله بدون شک عبارت خواھد بود از حفظ سرکردگی نظامی آمريکا و اسرائيل در منطقه،
شيعی نزديک به ايران
محدود کردن نفوذ ايران در منطقه که با حذف رژيم صدام حسين و جايگزينی آن با يک دولت
ِ
نفتی گستردۀ ايران و مرعوب ساختن مخالفان بالفعل و بالقوه در
افزايش يافته است ،دسترسی آسان تر غرب به ذخاير
ِ
سراسر جھان و آن دسته از رژيم ھای محلی که تا کنون به سرسپردگی قدرت ھای غربی تن در نداده اند.
3.آمريکا و متحدانش تا کنون اقدامات خود عليه ايران را بر پيمان منع گسترش سالح اتمی ) (NPTاستوار کرده اند،
و احتماالً ھرگونه نزديکی به جنگ نيز حقانيت خود را بر اين پيمان متکی خواھد کرد .بی ترديد ،اين پيمان برای ھمين
کارھا ساخته شده است .در عمل ،ضمن آن که ھميشه قدرت ھای جدي ِد معترض به قدرت ھای موجود را از دست يابی
به سالح ھای کشتار جمعی بازداشته ھيچ کاری برای ملزم کردن قدرت ھای مسلط بر جھان به عدم استفاده از
زرادخانه ھايشان نکرده يا حتی آن ھا را از ايجاد سيستم ھای جديد و مدرن اسلحه سازی منع نکرده است .به اين
نظامی دولت ھايی که در سال ( 1968سال تصويب پيمان( دارای سالح اتمی بودند بر دولت
ترتيب ،اين پيمان به سلطۀ
ِ
ھايی که بعداً به وجود آمدند ،تداوم بخشيده است .با اين ھمه ،فقط رياکاری اين پيمان و اجرای يک سويۀ آن به سود
قدرت ھای بزرگ نيست که آن را سزاوار سرزنش می کند .کارکرد اساسی اين پيمان تضمين اين امر است که ستيز
منافع قدرت ھای سلسله مراتبی ،که پيوسته بر سر تسلط بر جمعيت ھا و منابع جھان با ھم رقابت می کنند ،به فاجعه
ای جھانی نينجامد که کل نظام سرمايه داری را نابود سازد .بدين سان ،در حالی که اين امکان را کاھش می دھد که

مخالف يکديگر کرۀ زمين را به نابودی بکشانند ،اين امر را فقط به عنوان جزئی از چھارچوب نھادی و
قدرت ھای
ِ
تنظيم کنندۀ سرمايه داری جھانی و برای اين تضمين انجام می دھد که انسان ھا در دسترس باشند تا به انقياد اين يا آن
حکومت و اين يا آن اقتصاد درآيند .ما اجازه داريم زندگی کنيم و در واقع خود را زنده نگه داريم ،فقط برای آن که
اقتصاد و فريبکاری ھايش ،جنبش خودساالر دنيای بی جان ،بتواند به سلطۀ خود بر ما ادامه دھد و گذار اليعقل خويش
کند.
دنبال
ناکجا
به
را
4.در سوی ديگ ِر کشمکش مورد نظر ما ايران قرار دارد که حاکميت خود را به عنوان يک ملت و نيازھای يک اقتصا ِد
اتمی کامالً غيرنظامی می نامد ،دفاع می کند .با
متکی به نفت خاطر نشان می سازد و از آنچه که او آن را يک برنامۀ
ِ
اين ھمه ،حاکميتی که نخبگان حاکم بر ايران بر آن پافشاری می کنند به ضرورت و به اندازۀ حکومت آمريکا برضد
تودۀ مردم ايران است .افزون بر اين ،اقتصادی که حکومت ايران سخت نگران آن است چيزی نيست جز ساز وکاری
برای بيرون کشيدن ارزش اضافی از نيروی کار طبقۀ کارگر ايران به وحشيانه ترين و خشن ترين شکل ممکن و
جھانی آن به صورت کاالھای بيگانه .تاريخ ايران پس از انقالب  (١٣٥٧)١٩٧٨بی ھيچ ترديدی نشان
توزيع محلی و
ِ
عدل« روحانيت ،که درونمايه ای است که جمھوری اسالمی خود را با آن تعريف
عملی «حکومت
واقعيت
می دھد که
ِ
ِ
ايدئولوژی
يک
اجتماعی روحانيان و
ھای
اليه
و
بيرونی
متمايز
قدرت
از
جامعه
سيستماتيک
فرمانبرداری
می کند،
ِ
ھمپالکی ھايشان ،تاجران و سرمايه دارانی است که به نام آن حکومت می کنند يا از راه کنترل اين قدرت بر زندگی
روزمرۀ مردم رشد می کنند و فربه می شوند .اين حکومت گواه آشکاری است بر بطالن وعده وعيدھای دروغين تمام
شبه انقالبيون اسالم گرای راديکال .البته ،بسياری از اسالم گرايان به شاخه ھای ديگری جز شيعه تعلق دارند .اما
ايران پس از انقالب شده
تفاوت ھای دينی شيعه و ديگر شاخه ھای اسالم نيست که باعث شکل گيری استبداد جديد در
ِ
است .بلکه اين استبداد معلول اين واقعيت است که انقالب اجازه داد رژيمی به قدرت برسد که جدا از طبقۀ کارگر بود؛
رژيمی که می خواست احکام يک ايدئولوژی جدا از طبقۀ کارگر را بر اين طبقه تحميل کند .رھايی ای که از باال نازل
شود ناگزير آنان را که در پايين انتظار آن را می کشند درھم می کوبد و لِه می کند.
5.حتا پيش از آن که ھيچ برخورد مسلحانه ای پيش آيد ،بخش ھايی از طبقات حاکم در آمريکا و ايران کوشيده اند
ايدئولوژی ازھم پاشيده اما ھنوز تأثيرگذا ِر ناسيوناليسم را به کارگيرند تا بتوانند بگويند مملکت »ما« در خطر است و
ِ
جمع سلسله
در
بايد
فرد
که
است
اين
اش
اساسی
آموزۀ
که
ای
ايدئولوژی
شوند،
جمع
حکومت
سر
پشت
ھمه بايد
ِ
نی به وجودآمده بر اثر سلسلۀ دراز
بدبي
شود.
ذوب
شود،
می
ناميده
«
ملت
«
که
ای
شده
تعريف
دلخواھانه
و
مراتبی
ِ
دروغ ھای کامالً آشکاری که دولت بوش و حاکمان ايران در طول سال ھا تحويل مردم داده اند چه بسا تأثير اين
دستکاری زمخت افکار عمومی را کاھش دھد .اما جامعۀ نمايش کاال نيز از چشم انداز وقوع جنگ بين دو کشور
ب ليبرال و ثروتمند ،اطاعت از منافع حکومت و اقتصاد را به شيوه ھای ظريف تری
استفاده می کند تا ،به ويژه در غر ِ
کند.
تضمين
داری پيشرفته ،تبعيت مردم از منطق کاال و حکومت بيش از آن که با نظامی گری تضمين
6.در کشورھای سرمايه
ِ
شود ،با لذت ھای دروغين ،انتخاب ھای دروغين و مخالفت ھای دروغينی تأمين می شود که جامعۀ نمايش کاال به
وفور توليد می کند .تماشاگر مدام در معرض انتخاب ھا و مسائلی قرار می گيرد که ھيچ گونه تفاوت کيفی در زندگی
روزمرۀ او ايجاد نمی کنند .او تشويق می شود که در سلسلۀ بی پايانی از کارزار )کمپين( شرکت کند و يا از آن ھا
حمايت کند ،کارزارھايی که ممکن است اصالحاتی را در برخی جنبه ھای بيگانگی کنونی انسان باعث شوند اما بنيان
ھای اساسی جامعه را دست نخورده باقی می گذارند .ھم اکنون شاھد مرگ افراد سالخورده ای ھستيم که عمری را
صرف جنگ با نابرابری و بی عدالتی ،مخالفت با جنگ ،مبارزه برای احقاق حقوق شھروندی ،افشای کاالھا و
عملکردھای خطرناک ،به چالش کشيدن حماقت ھا و فريبکاری ھای سياستمداران و بوروکرات ھا و نظاير آن ھا کرده
اند؛ مبارزاتی که بی ترديد گاه با موفقيت ھای قابل قبولی توأم بوده است .با اين ھمه ،آنان با اين کارھا کوچک ترين
تأثيری در تضعيف تبعيت کليت جامعه از اقتصاد کااليی و حکومت آن نگذاشته اند .جامعۀ سرمايه داری ھم اکنون
تقريبا ً در ھر سطحی آشکارا به دنبال اصالحات است و پيشنھادھا و درخواست ھای تغيير را ،تا آنجا که در محدودۀ
نظام باشد ،نه تنھا می پذيرد بلکه تشويق ھم می کند .برای مثال ،پارلمان بريتانيا به تنھايی )بدون درنظرگرفتن
مجالس قانون گذاری ويلز و اسکاتلند )ساالنه بيش از  ٣٥٠٠قانون جديد )مقررات و…( تصويب می کند که بسياری
از آن ھا بيانگر تالش اين نھاد برای اصالح جنبه ھايی از زندگی است .فعاليت ھای اصالح طلبانه به طور کلی بسيار
گسترده تر از اين است ،زيرا بسياری از تغييرات اداری و ديگر تحوالت درون دولت ،صنعت و غيره نيازی به تغيير
جدای بيگانگی ،که
ض جدا
ِ
قانون ندارند .موج گستردۀ شکايت ھا ،تجزيه و تحليل ھا و پيشنھادھا برای اصالح عوار ِ
توسط ھزاران گروه برگزارکنندۀ کارزار در تمام کشورھای پيشرفته انجام می گيرد ،نه تنھا تأثيری در تضعيف جامعۀ
حاکم ندارد بلکه منبعی بسيار ارزشمند برای فرضيات و اطالعاتی است که بيگانگی را تقويت می کند و بدين وسيله به
نظام کمک می کند تا آن دسته از پيشرفت ھای ايدئولوژيک و عملی را شناسايی کند که ناگزير از چشم سياستمداران،
صاحبان صنايع و بوروکرات ھا دور می ماند .البته اين طور نيست که حکومت به تمام شکايت ھا و درخواست ھای
اصالحی واکنش نشان دھد ،و بی گمان واکنش ھای او نيز بی درنگ منجر به اصالح امور نمی شود؛ با اين ھمه ،در
پايان گاه
طول زمان تغييراتی کوچک اما واقعی در زندگی اجتماعی مردم به وجود می آيد .اين تغييرات ،فرايند بی
ِ

تأثيرگذاری است که نتيجۀ قابل مشاھده اش اين است که سرمايه داری و جوانه ھای نارضايتی مردم به يکديگر عادت
کنند.
می
7.شبح جنگ در ايران فرصت ديگری در اختيار تماشاگر می گذارد تا به شيوه ھايی فکر يا عمل کند که بيگانگی اش
را درست در ھمان جايی که ھست و ھمان جايی که ھميشه بوده دست نخورده باقی گذارد .مزيت ھای موافقت و
انقالبی درون سرمايه داری ،مورد
داوری اين يا آن ليبرال ،محافظه کار يا شبه
مخالفت با حمله به ايران ،بر اساس
ِ
ِ
بحث بی پايان قرار می گيرد و سپس تماشاگران جوانب مختلف آن را به دقت می سنجند .اتخاذ راه حل صلح آميز در
اولويت قرار می گيرد و اجرای آن بررسی می شود ،و سرانجام دربارۀ اعتراض به جنگ و نحوۀ انجام آن بحث می
شود .در تمام اين کارھا ،ھيچ چيز بااھميتی به چالش کشيده نمی شود و ھيچ چيز بااھميتی تغيير نمی کند .منافع
محدود سرمايۀ آمريکايی و اروپايی حتا بدون توسل به حملۀ نظامی به ايران نيز می تواند محفوظ بماند؛ اين را وجود
فرھنگی اين کشورھا به خوبی گواھی می دھد .مھم تر از اين،
صداھای مخالف با جنگ در نھادھای نظامی ،سياسی و
ِ
خواه آمريکا يا متحدانش به ايران حمله کنند يا نه ،نظامی که ما در آن کل زندگی مان را فدای فرايند خودساالر اقتصاد
طلبان درون جريان نومحافظه کار جھانی موفق به
سرمايه داری می کنيم به بقای خود ادامه خواھد داد .خواه جنگ
ِ
حمله به ايران شوند يا نه ،افراد ھمچنان زندگی روزمرۀ خود را در زندان بيگانگی – که ما را به دام خود انداخته است
صرف مخالفت با جنگ در ايران ما را به ھيچ جای باارزشی نمی رساند.
– سپری خواھند کرد .پسِ ،
8.در ايران ،تالش رژيم اسالمی برای تحميل يک انحصار ايدئولوژيک بر مردم جای کمتری را ]نسبت به غرب[ برای
کردن
طرفداران اصالحات يا شبه انقالب باقی می گذارد؛ اما در اينجا نيز اپوزيسيون دروغين وجود دارد .ليبرالی
ِ
اقتصاد ،که در اوايل دھۀ )١٩٩٠دھۀ (١٣٧٠توسط رفسنجانی آغاز شد ،و رشد آموزش عالی در کشور باعث
گسترش بورژوازی ،طبقۀ متوسط و جمعيت دانشجويی شد .برخی از اعضای اين گروه ھا از نظر اقتصادی نسبتا ً
موفق بوده اند ،حال آن که برخی ديگر چون دانشجويان ،که نمی توانند شغل مناسب با تحصيالت شان را پيدا کنند،
اقتصادی راديکال تر
احساس می کنند آرزوھايشان نقش بر آب شده است .ھر دو دسته اميدوارند که تغييرات اجتماعی-
ِ
داری ليبرالی منافع دريافتی آنان از اقتصاد را افزايش دھد ،اقتصادی که تحت محدوديت ھای ناشی از
در جھت سرمايه
ِ
اسالمی فرادولتی (بنيادھا( قرار دارد .به ھمين سان ،اين گروه
عظيم
نھادھای
و
دولت
کنترل
ايران،
اقتصادی
انزوای
ِ
ھای اجتماعی انتظار دارند که جامعۀ مدنی ای که کمتر توسط ايدئولوژی کھنه و مھجور رژيم حاکم محدود شده باشد
به آن ھا امکان دھد که خود را آزادانه تر با سليقه ھای مربوط به لذت ھا و جلوه ھای کااليی منطبق کنند ،سليقه ھايی
که اين گروه ھا از زندگی مصرفی در جامعۀ جھانی نمايش کاال اقتباس کرده اند و مايل اند خود را به کمک آن ھا
کارگران عامی و روحانيت بی فرھنگ نشان دھند .نتيجۀ اين گرايش ايدئولوژی ای است
مستقل ،بافرھنگ و برتر از
ِ
که با صدای بلند اھميت حقوق بشر و دموکراسی بورژوايی را اعالم می کند اما در مورد تقريبا ً ھر چيز ديگری ساکت
است .در سال ھای اخير ،فروپاشی جنبش سازمان يافتۀ اصالحات در مقابل سرسختی و سازش ناپذيری رژيم طبقات
متوسط را از ھر محملی برای تغيير اجتماعی محروم کرده است .با اين ھمه ،ايدئولوژی سرمايه دارانۀ اين طبقات
)ھمراه با خيل مدافعان خوش تيپ حقوق بشر ،فيلم سازان ،موسيقی دانان ،جوانان طرفدار ُمد و ديگر طرفداران
اجتماعی
انطباق مصرف گرايانه ]با جامعۀ غربی[ برای بزرگ کردن اين ايدئولوژی( ھم الگوی دروغينی برای تغيير
ِ
راديکال است و ھم تکيه گاھی برای طرفداران حملۀ نظامی به ايران در غرب.
9.پتانسيل مخالفت راديکال با رژيم ايران را بايد در ميان کارگران پيدا کرد .در ژانويۀ ) ٢٠٠٤دی ماه  (١٣٨٢بيشتر
کارگرانی که يک کارخانۀ ذوب مس را در خاتون آباد ]در استان کرمان[ ساخته بودند و قرار بود در اين کارخانه
استخدام شوند ،اخراج شدند .کارگران و خانواده ھايشان با اعتصاب و بستن جاده به اخراج خود اعتراض کردند و از
کارفرما خواستند که به توافق فی مابين احترام بگذارد و دستمزدھای معوقه را نيز پرداخت کند .پس از ھشت روز
درگيری ،ھلی کوپترھايی که »شورای تأمين« استان اعزام کرده بود بر روی معترضان آتش گشودند و  ٤تا  ١٥نفر از
کارگران را کشتند و  ٣٠٠نفر ديگر را زخمی کردند .حدود  ٨٠٠نفر از کارگران نيز دستگير شدند که برخی از آنان
بعداً شکنجه شدند .با اين ھمه ،خشونت حکومت نتوانست آتش اعتراض کارگران را فرونشاند و درگيری کارگران با
نيروھای امنيتی چند روز ديگر ادامه يافت .افزون بر اين ،انتشار اخبار مربوط به اين قتل عام به جای آن که کارگران
ايران را مرعوب کند مقاومت آنان را دامن زد .ھم اکنون موج رو به گسترشی از مبارزۀ طبقاتی شکل گرفته است که
در آن از جمله معلمان ،رانندگان اتوبوس و کارگران صنايع خودروسازی ،پتروشيمی و نساجی به شکايت از
اند.
برخاسته
شان
کارفرمايان
10.تا کنون جنبش کارگری ايران از محدودۀ مطالباتی که موجوديت سرمايه داری را به رسميت می شناسند )مانند
خواست ھای مربوط به شرايط بھتر کار ،پرداخت دستمزدھای معوقه و افزايش دستمزد( فراتر نرفته است .اما عالئمی
نيز به چشم می خورد که نشان می دھد بخش ھايی از کارگران ايران موضعی انقالبی گرفته اند .يکی از اين عالئم
تشکيل »کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری« است ،تشکلی ضدسرمايه داری که از استالينيسم – که ديری
است انديشۀ انقالبی در ايران از آن رنج می برد – دوری گزيده است و بيانيۀ اعالم موجوديت اش را بيش از
٣٠٠٠کارگر امضا کرده اند .متأسفانه به نظر می رسد که سمت گيری کنونی «کميته« حاوی نقاط ضعف اساسی ای
است که احتماالً سد راه مبارزۀ طبقاتی خواھند شد .اھداف »کميته« عبارت اند از فراھم کردن زمينه ھاي گذار از شکل

غيرعلني فعاليت کنوني فعاالن کارگري به شکل فعاليت علني؛ کمک به ايجاد تشکل ھاي کارگري در مراکز توليدي و
ِ
خدماتي و مرتبط و ھماھنگ کردن فعاليت ھاي آن ھا؛ بسترسازي وايجاد فرھنگ و روحيه تشکل پذيري در ميان
کارگران؛ و در نھايت ايجاد ھيئت مؤسس تشکل ضدسرمايه داری و سراسری طبقۀ کارگر ايران .بنابراين ،ھدف از
گردھمايی اعضای »کميته« اين نيست که تئوری مربوط به پراتيک خودشان و پراتيک مربوط به تئوری خودشان را
پی ريزی کنند؛ ھمچنين آن ھا نمی خواھند به کارگران ديگر کمک کنند که چنين کنند .اين تشکل عمدتا ً برای آن به
وجود آمده که خود و تشکل ھای ديگر را بسازد و از افراد ديگر انتظار دارد که صرفا ً به ساختن جمع ھای کارگری
کمک کنند .به نظر می رسد که ساختار درونی »کميته« نيز با اين ديدگاه ميانجی گرانه و انفعالی دربارۀ نقش فرد در
مبارزۀ طبقاتی و بی توجھی به سرشت مناسبات اجتماعی که از اين ديدگاه ناشی می شود ،خوانايی دارد .افراد بايد در
عمومی ماھانۀ «کميته« حضور يابند اما جز اين از ھيچ تمھيد ديگری که رابطۀ برابری طلبانه و فعال بين
مجامع
ِ
اعضا را الزامی يا تضمين کند ،سخن گفته نمی شود .ھيچ نگرانی ای دربارۀ امکان به وجود آمدن سلسله مراتب و
دن خودساالری اعضا پيش بينی نشده
انفعال اعضا نشان داده نمی شود و ھيچ ساز وکاری برای مبارزه با اين منتفی ش ِ
است .ھمچنين ،مجمع عمومی عادی نقش محدودی دارد .اين مجمع اساسنامه و خط مشی »کميته« را تصويب و ھيئت
اجرايی و کميسيون ھا را انتخاب می کند؛ اما کنترل مجمع بر اين رکن ھا آشکارا محدود است .ھيئت اجرايی می تواند
با رأی مجمع عمومی فوق العاده منحل شود اما ھيچ الزامی ندارد که مرتب به اعضا گزارش دھد و کارھايی را که
برای اجرای مصوبات الزامی مجمع عادی انجام داده است ،به اطالع اعضا برساند .مسئلۀ ديگر ،رابطۀ
اساسی فرد و
ِ
عمل افراد عضو منوط
عملی اعضا تصميم می گيرد؟ آيا ابتکار
فعاليت تشکيالتی اوست .چه کسی در مورد کارھای
ِ
ِ
بعدی ھيئت اجرايی و کميسيون ھا؟ اساسنامۀ »کميته« ھيچ چيز صريحی
ت از پيش تعيين شده يا تأييد
است به مصوبا ِ
ِ
ً
دربارۀ اين مسئله نمی گويد ،و بدين سان نسبت به اين مسئله کامال بی تفاوت است که آيا فرد خودساالری خود را حفظ
می کند ِيا آن را به تشکل متبوع اش واگذار می کند؟ تا آنجا که از بيرون می توان قضاوت کرد ،به نظر می رسد که
وظيفۀ ھيئت اجرايی است که اعضای کميته را به حرکت درآورد و احتماالً سپس حرکت اعضا را ارزيابی کند .اگر
چنين باشد ،رابطۀ بين افراد عضو و »کميته« رونوشتی است از رابطۀ بيگانۀ فرماندھان و فرمانبران ]يعنی[ رابطۀ
سازمان ھای جدا از بدنه و اعضای زيردست آن ھا ،که در دنيای سرمايه داری رايج است .افراد عضو در خدمت
تشکل اند؛ تشکل در خدمت فرد نيست .افزون بر اين ،به نظر می رسد که بايد انتظار رابطۀ مشابھی بين »کميته« )و
تشکل سراسری ای که می خواھد ايجاد کند( و طبقۀ کارگر را داشت ،رابطه ای که در آن نقش کارگران اين است که
کارگری صاحب نفوذ و مورد اعتماد« را ،که اين تشکل
خود را در معرض سازماندھی از بيرون قرار دھند و »فعاالن
ِ
سراسری را به نمايندگی از آنان پيش خواھند برد ،مورد تأييد قرار دھند .به طور کلی» ،کميته« نتوانسته است تاريخ
طوالنی و غم انگيز انقالب کارگری و فعاليت ھای انقالبی را ،که به علت حضور يا ظھور رابطۀ اجتماعی بيگانه ازھم
پاشيدند ،درنظرگيرد ،و اصالً قادر نبوده اين درس تاريخی را فراگيرد که با ابزار بيگانه نمی توان با بيگانگی مبارزه
کرد.
11.محسن حکيمی ،يکی از اعضای مؤسس »کميتۀ ھماھنگی« ،در مصاحبه ای با نشريۀ عليه کا ِرمزدی در سال
 (١٣٨٤) ٢٠٠٥می گويد مبارزۀ جاری و روزمرۀ کارگران ايران برای خواست ھايی نظير افزايش دستمزد و…
»کارفرمايان و دولت را به بازپرسی می کشد« و ]از ھمين رو[ »مبارزه ای ذاتا ً ضدسرمايه داری است ».ترديدی
نيست که تجربۀ مشخص استثمار وحشيانه ای که طبقات حاکم در ايران به واسطۀ آن خود را فربه می کنند –
استثماری که اغلب مستلزم دستمزدھای زير خط رسمی فقر برای خانواده ھای کارگری ،شرايط خطرناک کار و محيط
کار نظامی -امنيتی است – امکان پراکسيس انقالبی را برای طبقۀ کارگر ايران فراھم می کند .اما جريان انقالب اساسا ً
به طبقۀ کارگری بستگی دارد که آگاھانه و عمالً تمام انديشه ھا و اعمال بيگانه را که از دل سرمايه داری بيرون می
آيند و آن را سر پا نگه داشته اند کنار بگذارد ،و اين کار را نيز به دست خود و برای خود انجام دھد .ھمان گونه که
بيگانگی روابط اجتماعی روزمرۀ درون خود درگيرشود ،در سطح کل جامعه
»کميتۀ ھماھنگی« از اساس نمی تواند با
ِ
نيز نمی تواند – در تئوری و در پراتيک – روابط اجتماعی زندگی روزمره را به چالش بکشد .برای مثال ،يکی از
اھداف »کميته« ايجاد فرھنگ و روحيۀ تشکل پذيری از جمله از طريق کمک به گسترش »تشکل ھای فرھنگی ،ھنری
و ورزشی کارگران« است .اين رويکرد نشان می دھد که »کميته« ھيچ گونه موضع انتقادی نسبت به انديشۀ بيگانه،
خالقيت بيگانه و جنب و جوش بيگانه ندارد ،آن ھم در دورانی که فرھنگ ،ھنر و ورزش نه تنھا زمينه ھای سودآور
توليد و مصرف کاال بلکه خاکريزھای ايدئولوژيک حاکميت کاال و اقتصاد کااليی در سراسر جھان را تشکيل می دھند،
به ويژه از اين نظر که آن ھا خالقيت و جنب و جوش انسان را به عرصه ھای خاصی ھدايت می کنند که از کل زندگی
روزمره و از کاربرد و کنترل بی واسطۀ وسايل توليد مدرن جدا شده اند .اگر قرار است که طبقۀ کارگر ايران ھياھو و
کاری بھتر را پشت سر گذارد و دست به انقالب اجتماعی بزند ،اين کار را
جار وجنجال بر سر دستمزد بيشتر و شرايط
ِ
ستم تحميل شده توسط طبقات
فقط از طريق نقد عملی و فراگير زندگی روزمره می تواند انجام دھد .اين نقد بايد فقر و ِ
حاکم و ھر چيز ديگ ِر زندگی روزمره را مورد حمله قرار دھد ،ھر چيز ديگری که افراد را به عامل ،خدمتگزار و
سخنگوی کاال و گردش آن تبديل می کند و مانع می شود که آن ھا کل زندگی اجتماعی را به تملک خود درآورند .اين
نقد بی ترديد بايد نقد عملی بيگانگی ھا ،بيچارگی ھا و سيه روزی ھای زندگی معمولی خانواده ھا ،تبعيض جنسی،

ناسيوناليسم ،ورزش به طور اخص و اوقات فراغت به طور اعم ،ھنر ،سازمان شھر و روستا و مصرف مواد مخدر و
ھای کاال شده را شامل شود ،اما اصالً نمی تواند به آن ھا محدود شود.
ديگر بی خبری
ِ
12.يکی از عواملی که پروژۀ آزادی طبقۀ کارگر ايران را به طور جدی تھديد می کند تالش ھايی است که در داخل و
شناسی اتحاديه ھای کارگری صورت می گيرد .رابطۀ سلسله مراتبی بين رؤسای
خارج ايران برای رشد و به رسميت
ِ
اتحاديه ھا و بدنۀ آن ھا ،که ھم اکنون در سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و تشکل ھای ديگر در
ايران درھم آميخته است ،دير يا زود تئوری و پراتيک مبارزات کارگران را از دست ھا و ذھن ھای آنان بيرون می
کشد و تعيين استراتژی ،تاکتيک ھا ،تصحيح خطاھا و چشم انداز کلی مبارزات کارگران را به اليه ای از نخبگان
متخصص و بوروکرات می سپارد و اعضای معمولی را در ھمان مبارزات خودشان به تماشاگران ]منفعل[ و فرمانبران
بختی مصرف
صرف تبديل می کند .افزون بر اين ،در مورد ايران ،اتحاديه ھا نقش بازيگران مکمل نمايش خوش
ِ
کنندگان کاال در خارج کشور را ايفا می کنند ،نمايشی که فرھنگ رايج ،تبليغات و ديگر انديشه ھای کاالشدۀ برخاسته
از غرب آن را اجرا می کنند .در ھمان زمان که تبليغ کاالی کشورھای پيشرفتۀ سرمايه داری برای مصرف آن تقاضا
اقتصادی محلی که آن کاال را به بخش
ايجاد می کند ،جنبش اتحاديه ای )تريد يونيونيسم( می کوشد از يک سازمان
ِ
وسيعی از جمعيت عرضه می کند ،حمايت کند .در اينجا نيز ،مثل جاھای ديگر ،اتحاديه ھای کارگری می کوشند توان
کاری نامناسب محدود کنند و بدين
طبقات حاکم را برای به دست آوردن سود بر اساس دستمزدھای پايين و شرايط
ِ
سان حکومت ھای موجود يا جانشينان آن ھا را مجبور سازند که اقتصاد را مدرن کنند تا بارآوری کارگران افزايش
يابد و امکان تداوم سودآوری ]برای سرمايه داران[ درعين دستمزدھای باال ]برای کارگران[ فراھم شود .بھای اين
استراتژی فداکردن لحظه به لحظۀ زندگی ھر کارگری است ،به اين دليل ساده که اين زندگی در ھر مرحله و ھر نقطه
ای ھمچنان فرمانبردار توليد بيگانۀ کاال و مصرف بيگانۀ آن باقی می ماند .ھمين را دربارۀ مجموعۀ »سازمان ھای
رفرميستی زندگی روزمره که ممکن است خواھان
غيردولتی« )اِن.جی.اُ ھا( در ايران می توان گفت ،تشکل ھای
ِ
جايگزينی تمام يا بخشی از رژيم موجود باشند اما به جای آن چيزی ندارند بگذارند جز بيگانگی جديدی که با نوع
مدنی محبوب اِن.جی.اُ ھا و
ديگری از سرمايه داری ليبرالی مرمت شده است .در اساس ،مفھوم ايدئولوژی جامعۀ
ِ
مدافعان حقوق بشر چيزی نيست جز قرارگرفتن در ميان حکومت و اقتصاد ،درست به اين دليل که اين ستون ھای
زندگی قابل تصوری به طورکامل مفروض و مسلم می
دوقلوی بيگانگی معاصر را به عنوان اجزای ضروری ھرگونه
ِ
گيرد.
13.پيشرفت انقالب در ايران تا حدودی به اين بستگی دارد که کارگران تا چه اندازه می توانند تجربۀ تاريخی شوراھا
را بازکشف و پااليش و عملی کنند .کارگران ايران از نيمۀ دوم سال  ١٩٧٨به بعد به يکی از مؤلفه ھای بيش از پيش
برجسته و تأثيرگذار اپوزيسيون رژيم شاه تبديل شدند ،به طوری که اقتصاد کشور را با اعتصاب ھای عظيم خود در
مناطق نفت خيز ،معادن مس ،بانک ھا ،راه آھن ،ادارات دولتی ،بنادر ،کارخانه ھا ،کشتی سازی ھا ،شبکۀ حمل و نقل
و غيره فلج کردند .در پی قيام  ١٤فوريۀ  ٢٢)١٩٧٩بھمن  ،(١٣٥٧که رژيم شاه را ازھم پاشيد ،شمار زيادی از
صاحبان کارخانه ھا از کشور گريختند .شوراھا به عنوان ارگان ھای کنترل کارگری بر اين کارخانه ھا و مؤسسات
روحانی جديد آن ھا را ]از صحنۀ سياست[ حذف کرد .شوراھا از ھمان آغاز
ديگر پا به ميدان گذاشتند .اما رژيم
ِ
نتوانستند خود را بشناسند و ھمچون ابزار اِعمال کنترل بيواسطۀ کارگران بر کل زندگی اجتماعی عمل کنند .آن ھا
کنترل مديران ،فورمن ھا و ديگر عوامل اِعمال قدرت بر کارگران را تعديل کردند اما آن را از ميان برنداشتند .در مقابل
حکومت نايستادند و به جای آن کوشيدند با او چانه بزنند .به گونه ای يکپارچه دموکراسی مستقيم را ،که در آن ھمۀ
نمايندگی کامالً موظف گرفته می شود ،اِعمال نکردند بلکه اغلب اجازه می دادند
تصميم ھا توسط کارگران و ھيئت ھای
ِ
که قدرت شورا با کارگران بيگانه شود و به دست نمايندگانی بيفتد که بر فراز سر کارگران قرار داشتند .دايرۀ نفوذ
ت حذف شده از
خود را از طريق متحد شدن با يکديگر و با شوراھای محلی گسترش ندادند و نتوانستند آحاد جمعي ِ
محيط ھای کار را )ھمچون بازنشستگان ،ازکارافتادگان و زنان خانه داری که فقط در خانه کار می کردند( بسيج کنند.
کارگران خارج از ايران ارتباط برقرار نکردند و اين انقالب را در ميان ]امواج سھمگين[
برای گسترش انقالب شان با
ِ
اقتصاد سرمايه داری جھانی تنھا گذاشتند .دفعۀ بعد ،کارگران ايران بايد بدانند که ھيچ چيزی را نبايد خارج از يد قدرت
افراد سازمان يافته در شوراھای کارگری باقی گذارند و بايد به سرعت و ھماھنگ به سوی اين ھدف پيشروی کنند.
14.پيشرفت انقالب ايران ھمچنين عمدتا ً به اين بستگی دارد که تا چه اندازه می تواند زمينۀ انقالب کارگری را در
جھان و به ويژه درکشورھای پيشرفته ای که از نظر اقتصادی بر جھان تسلط دارند ،فراھم آورد .فروپاشی نظام
داری دولتی در اروپای شرقی در سال  ،١٩٨٩که کارگران اروپای غربی ،آمريکا ،ژاپن و استراليا به گونه ای
سرمايه
ِ
انفعالی به نظارۀ آن نشستند ،نشان می دھد که تغيير اجتماعی ای که بيگانگی ثروتمندانۀ کشورھای پيشرفته را زير
سئوال نبرد و خود را به مطالبۀ ثروت حقير و آزادی ھای حقيری محدود کند که کارگران اين کشورھا ھم اکنون از آن
ھا برخوردارند به احتمال زياد بی پاسخ و تنھا باقی خواھد ماند .انقالب ايران ،اگر می خواھد پژواک ھای ھمدالنه ای
در سطح جھان بيابد ،بايد به قلب جامعۀ سرمايه داری ،به فرمانبرداری زندگی و کار از کاال ،يورش بَ َرد .جز اين ،ھيچ
انجاميد.
نخواھد
کارگران
آزادی
به
ديگری
راه

ترجمۀ
شھريور ١٣٩١

حکيمی

محسن

*اين مقاله با عنوان زير در تاريخ  ١٦ژوئن سال  ٢٠٠٧در سايت  libcom.orgمنتشر شده است:
On Lice and Fleas: Observations Starting from the Conflict between Iran and the USA
با توجه به توضيحی که سايت فوق در آغاز مقاله آورده است ،نويسندۀ مقاله )(Wayne Spencerاز طرفداران
»انترناسيونال موقعيت گرا« است .اين توضيح چنين است » :تحليل موقعيت گرايانۀ جديدی از خطر جنگ بين ايران و
آمريکا و نقش اين خطر در تداوم سلطۀ جامعۀ مسلط ،به اضافۀ برخی اظھارنظرھای انتقادی دربارۀ موج مبارزات
ايران».
در
کارگری
موقعيت گرايان يا طرفداران »انترناسيونال موقعيت گرا )» (Situationist Internationalاعضای گروھی انقالبی
بودند که در سال  ١٩٥٧شکل گرفت و عمدتا ً در اروپا فعاليت می کرد .در آغاز بيشتر به ھنر آوانگارد می پرداختند،
اما بعد به فعاليت سياسی روی آوردند و اوج اين فعاليت شرکت در جنبش ماه مه  ١٩٦٨در فرانسه با شعار تصرف
کارخانه ھا به کمک شوراھای کارگری بود .معتقد بودند که برای فعاليت انقالبی بايد موقعيت آن را ايجاد کرد ،و
اصلی آنان کتاب گی دُبور ) (Guy Debordبه نام جامعۀ نمايش
نظری
اشتھار آنان به اين نام از ھمين رو بود .اثر
ِ
ِ
کاال )( The Society of the Spectacleبود که در سال  ١٩٦٧منتشر شد و محور آن نقد مفھوم بيگانگی به مثابه
است.
داری
سرمايه
نظام
اصلی
درونمايۀ
اين ترجمه بدون ھيچ گونه اظھار نظری دربارۀ مضمون آن منتشر می شود ،با اين اميد که مورد بحث و بررسی و نقد
پيشروان جنبش کارگری ايران قرار گيرد.
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صعود سراسری به دماوند در يادبود سلمان يگانه
27اوت
سلمان يگانه کارگر شرکت صنايع فوالد لوشان گيالن در ١٧ارديبھشت سال 1388به خاطر حادثه کار ) گير کردن الی
پره ھای ميکسر( جان باخت .او کارگری ضدسرمايه بود و عضو کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری و در ميان
خانواده ،اقوام ،دوستان و ھمرزمانش نيز محبوب و دوست داشتنی .تعدادی از کارگران کوھنورد تصميم گرفتند که
دربرنامه ای دو روزه ياد و خاطره او را بر فراز قله دماوند گرامی بدارند .به ھمين منظور  ٢٥نفر از کوھنوردان
کارگر از شھرھای رشت ،کرمانشاه ،کرج ،گرمسار و تھران از تاريخ  ٢٦الی  ٢٧مرداد 1391با صعود به قله دماوند
ياد ھمکار و ھمنورد خود و ديگر کارگران جانباخته درحادثه کار را گرامی داشتند.
ايران در مورد مرگ دراثر کار در جھان رتبه سوم را دارد و در سطح کشور نيز مرگ در اثر کار بعد از حوادث جاده
.
ھاست
انسان
جان
رفتن
دست
از
علت
دومين
ای
گرامی باد ياد و خاطره سلمان يگانه و تمامی کارگران جان باخته در حوادث کار.
کارگران
اول شھريور ١٣٩١
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سخنرانی محسن حکيمی در يکی از سايت ھای جنبش تصرف
انگليسی
متن
ِ
ِ
وال استريت
9اوت
اجتماعی دانشگاه تھران( محسن حکيمی
در آذر ماه  ،١٣٩٠به دعوت انجمن جامعه شناسی ايران )در دانشکدۀ علوم
ِ
به سخنرانی دربارۀ جنبش تصرف وال استريت پرداخت که متن آن در ھمان زمان منتشر شد .گزيدۀ اين سخنرانی بعداً

 به نشانیIranian Progressives in Translation توسط فريدا آفاری به انگليسی ترجمه و در سايت
اکنون يکی از سايت ھای انگليسی زبان متعلق به. منتشرشدiranianvoicesintranslation.blogspot.com
 اقدام به تجديد انتشار اين ترجمۀ انگليسی کردهpeoplesassemblies.org جنبش تصرف وال استريت به نشانی
 اين، نشريۀ کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری، برای دسترسی مراجعان به وبالگ تازه تأسيس ِدرابا.است
.کنيم
می
بازمنتشر
اينجا
در
را
سخنرانی
فارسی
کامل
متن
و
ترجمه
کارگری
تشکل
ايجاد
برای
ھماھنگی
کميتۀ
derabaa.wordpress.com
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Occupy
Wall
Street
Movement:
Strengths
and
Weaknesses
Excerpts of a Speech by Mohsen Hakimi in Iranian Sociological Association
http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=42103
December
2,
2011
Translated from Farsi into English by Frieda Afary

…I would like to begin my presentation by citing the Occupy Wall Street Movement’s
definition of itself. This description is posted on its website and acts as its manifesto:
Occupy Wall Street is a leaderless resistance movement with people of many colors,
genders and political persuasions. The one thing we all have in common is that We Are
The 99% that will no longer tolerate the greed and corruption of the 1%. We are using
the revolutionary Arab Spring tactic to achieve our ends and encourage the use of
nonviolence to maximize the safety of all participants. This movement empowers real
people to create real change from the bottom up. We want to see a general assembly in
every backyard, on every street corner because we don’t need Wall Street and we don’t
need politicians to build a better society. The only solution is World Revolution. [See
http://www.occupywallst.org
The
Strengths
of
the
Occupy
Wall
Street
Movement:
1. Based on the above statement, this movement can be called an anti-capitalist
movement (and not merely anti-war or anti-imperialist or anti-globalization and the
like)
for
the
following
reasons:
* Wall Street is the world’s most important financial trade center. Openly stating that
99% of the population do not need Wall Street or the politicians, signifies open
opposition
to
capitalism.
* The active body of this movement mainly consists of the unemployed, women, college
students and dissatisfied and protesting artists…Let me start with the unemployed.
Unemployment is an effect of the capitalist system. A fundamental feature of this system
is the effort to increase profit-making for the capitalist class in different ways. One of
these methods which is mainly used in advanced capitalist countries such as the U.S. and
Europe, is to increase the productivity of labor through the use of the latest
technological and scientific achievements. However in the context of capitalism, the use
of advanced technology and machinery leads to unemployment and the redundancy of
workers…This system uses advanced technology to increase profit. However, in doing
so, i.e. by making living workers redundant, it deprives capitalism of the real source of
profit, i.e. those very same living workers. Hence, it creates a tendency in capitalism
which is called “the tendential fall in the rate of profit.” The rise of crises in capitalism is
the actual result of this very tendency. Whether this tendency is actualized or not, an
inevitable outcome of capitalism is unemployment. In 2011, international capitalist
institutions such as the International Labor Organization and the International
Monetary Fund have declared that youth unemployment in the U.S. stands at 17.7%…

Women are another important pillar of this movement. Although women in the U.S. are
legally equal to men, in reality they are subjected to prejudice and inequality. Women
receive less pay for work equal to that of men…Another form of oppression of women in
the U.S. and the West in general is violence against women…
Finally, college students are another sector of the population that has created the
Occupy Wall Street Movement. One of the main reasons for the active participation of
college students in this movement is their inability to pay student loans obtained from
universities…
* …A unique feature of the Occupy Wall Street Movement is that it has further
penetrated the depths of society. In addition to opposing finance capital and the
politicians, it has turned the social problems of everyday life into another realm of the
struggle against capitalism. Problems such as illness (for example AIDS or cancer),
homelessness, and death resulting from illness and loneliness had been marginalized in
previous movements under the leadership of parties and unions. By intervening on these
issues, the Occupy Wall Street Movement seeks to challenge competition and prejudice
in human relations and instead develop solidarity, cooperation and equality among
people…
* …This movement has placed new sectors of the population within the ranks of the
working class, sectors which were not seen as part of the working class before. This
implies the acceptance of a new definition of the working class, a definition which has
been buried under the debris of capitalist and specifically postmodernist or reformist or
sectarian perspectives in the post-Marx period. For example, one of the perspectives
propagated by postmodernist thinkers was that the industrial working class—which in
their opinion constituted what Marx meant by “the proletariat”—had diminished and
had been replaced by the expanded service sector. Thus, postmodernist thinkers
removed non-production workers such as sales clerks, transportation workers, teachers,
nurses and the like from the ranks of the working class, and gave the working class a
very weak and ever diminishing identity. Rescuing Marx’s definition of workers from
this debris, and confirming the fact that a worker is not only an industrial worker or a
production worker but someone who has no other means of survival but selling her/his
labor power to the owners of the means of production, distribution and exchange, was a
turning point, a great achievement and a strong point against capitalism…
* Calling for “World Revolution” as the only solution to problems, can only be
meaningful in opposition to capitalism, because capitalism is not only the problem of this
or
that
country
but
a
global
problem…
2. …Another important strength of this movement is that it is not dominated by
traditional parties and unions…For leftist parties, the main issue has not been to guide a
social revolution of the working class for the abolition of the social relation of capital
and through the establishment and rule of anti-capitalist councils. Rather [their goal]
has been to use workers’ struggles in order to achieve political power and establish
another form of capitalism i.e. state capitalism. Labor unions have not only failed to
elevate workers struggles for reforms within the context of capitalism, to the level of the
struggle against the system of wage labor. Labor unions themselves have turned into the
main agent for the domination of reformism within the working class anti-capitalist
struggle…
3. …Prior to the rise of the Occupy Wall Street Movement, the liberal opposition
movement in Iran could present western liberal democracy as the promised land which
Iranian workers should struggle to reach. Now this inversion of reality is hardly
possible. Now even the uncritical supporters of liberal democracy have no option but to
admit to the problems which capitalism has created for humanity…Now they will try to

tell workers not to look for an alternative beyond capitalism and only seek the escape
route within the confines of reformed capitalism…In order to prove their claim, they
point to the collapse of the alternatives counterposed to capitalism up to now ( including
state capitalism which has called itself “socialism” in countries such as the Soviet Union,
China, Cuba, North Korea and the likes)… It will be a big mistake if labor activists in
Iran counter liberal capitalism’s strategy of inversion by repeating a fatal experience of
the past and presenting as an alternative to capitalism, that which has been put into
…practice in the name of “socialism” and “communism” and has failed disastrously
The
Weaknesses
of
the
Occupy
Wall
Street
Movement:
* This movement is still not organized, self-conscious and connected to a movement of
employed
workers
…
* The Occupy Wall Street Movement still considers capital not as a social relation but as
merely
a
financial
power
concentrated
in
…banks
…* The Occupy Wall Street Movement lacks a charter, a minimal set of demands
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ضعف
و
قوت
نقاط
:
استريت
وال
تصرف
جنبش
(متن سخنرانی محسن حکيمی در انجمن جامعه شناسی ايران در تاريخ )١٣٩٠/٩/٧
بيش از دو ماه از عمر»جنبش تصرف وال استريت« می گذرد .البته عمر اين جنبش بسی بيش از دو ماه است .اگر
بخواھيم دقيق تر سخن بگوييم بايد بگوييم که بيش از دو ماه است که نوک اين کوه يخ عظيم از زير آب بيرون زده و،
ارزيابی آن فراھم شده است .در اينجا و در اين وقت محدودی که به من اختصاص داده
به ھمين دليل ،امکان مشاھده و
ِ
شده می کوشم به نقاط قوت و ضعف اين جنبش ،اين که اين جنبش به کجا می رود و سمت و سوی آن کدام است ،و
پيشنھادی خود به اين جنبش اشاره کنم .اين بحث را از تعريفی که اين جنبش از خودش کرده
سرانجام به راھکارھای
ِ
است شروع می کنم ،تعريفی که بر سر د ِر وب سايت اين جنبش نصب شده و در واقع نقش مانيفست يا پرچم آن را
کند:
می
ايفا
«جنبش تصرف وال استريت يک جنبش مقاومت بدون رھبری است با مردمی از رنگ ھا ،جنسيت ھا و باورھای
سياسی مختلف .تنھا نقطه¬ی مشترک ھمه¬ی ما اين است که 99%از مردم ھستيم که ديگر نمی خواھيم حرص و
ِ
انقالبی بھار عربی استفاده می کنيم و
آز و فساد  %١ديگر را تحمل کنيم .ما برای رسيدن به اھداف خود از راھکار
ِ
رساندن ايمنی تمام شرکت کنندگان کاربرد عدم خشونت را در پيش می گيريم.
برای به حداکثر
ِ
اين جنبش به مردم واقعی اختيار می دھد که جامعه را از پايين تا باال تغيير دھند .ما می خواھيم در ھر خانه و ھر
گوشه از خيابان مجمع عمومی تشکيل شود ،زيرا نه به وال استريت نياز داريم و نه به سياستمدارانی که می خواھند
برای ما جامعه¬ی بھتری بسازند .تنھا راه حل ،انقالب جھانی است».
استريت:
وال
تصرف
جنبش
قوت
نقاط
1براساس آنچه در جمالت باال آمده است ،اين جنبش را می توان يک جنبش ضدسرمايه داری ناميد ) و نه فقطضدجنگ يا ضدامپرياليستی يا ضدجھانی سازی و نظاير آن ھا( به داليل زير:
الف – وال استريت مھم ترين مرکز داد وست ِد مالی سرمايه داری جھان است و اعالم صريح اين که  %٩٩جمعيت
جامعه نه به وال استريت نياز دارند و نه به سياستمداران به معنای ضديت آشکار با سرمايه¬ داری است.
ب – بدنه¬ی فعال اين جنبش عمدتا ً از بيکاران ،زنان ،دانشجويان و ھنرمندان ناراضی و معترض تشکيل شده است.
ستم بر اين اقشار طبقه¬ی کارگر -ستمی که آن ھا را به جنب و جوش واداشته است – ناشی از سرمايه داری است.
بنيادی اين نظام تالش برای افزايش
ويژگی
از بيکاران شروع می کنم .بيکاری معلول نظام سرمايه داری است .يک
ِ
ِ
سوداندوزی طبقه¬ی سرمايه دار به شيوه ھای مختلف است .يکی از اين شيوه ھا ،که عمدتا ً در کشورھای
بارآوری کار از طريق استفاده
پيشرفته¬ی سرمايه داری ھمچون آمريکا و کشورھای اروپايی انجام می گيرد ،ارتقای
ِ
از آخرين دستاوردھای تکنولوژيکی و علمی است .اما در چھارچوب سرمايه داری ،به کارگيری تکنولوژی و ماشين
زائدشدن کارگران می انجامد .مثالً ،تکنولوژی ربات در خودروسازی ھا ،که به
آالت پيشرفته به بيکاری و در واقع به
ِ
زيادی اين
جای کارگر زنده نقطه جوش می زند ،نياز کارخانه به کارگر زنده را کاھش می دھد و از اين رو کارگران
ِ
قسمت را يا يکراست اخراج می کنند يا – در صورتی که توليد کارخانه رونق داشته باشد – به قسمت ھای ديگ ِر توليد

می فرستند و آن ھا را به کارھای ديگری می گمارند .اما حتی رونق توليد نيز در سرمايه داری امری موقت است و
دم د ِر ھر کارخانه و ھر مرکز کار و توليدی می خوابد .مسئله¬ی سرمايه داری اين است  :اين
شتر بحران باالخره ِ
کردن کارگر زنده ،سرمايه
نظام تکنولوژی پيشرفته را برای سودآوری بيشتر به کار می گيرد .اما اين کار ،با زائد
ِ
داری را از منبع واقعی توليد سود – که ھمان کارگر زنده است – محروم می کند و بدين ترتيب گرايشی را در سرمايه
نزولی نرخ سود« می گويند و پيدايش بحران در سرمايه داری نتيجه¬ی
داری به وجود می آورد که به آن »گرايشی
ِ
بالفعل شدن ھمين گرايش است .اما صرف نظر از آن که اين گرايش بالفعل شود يا نشود ،يک پيامد اجتناب ناپذير
سرمايه داری بيکاری است .در ھمين سال  ،٢٠١١خو ِد نھادھای بين المللی سرمايه داری مثل سازمان جھانی کار و
صندوق بين المللی پول درصد بيکاری جوانان در آمريکا را  ١٧/٧اعالم کرده اند )نک به جدول شماره  ١ضميمه( که
به اين معنی است که فقط از جوانان آمريکا بيش از  ١٠ميليون نفر بيکارند .بنابراين ،روشن است که مبارزه عليه
است.
داری
ضدسرمايه
ای
مبارزه
بيکاری
يک پايه¬ی مھم ديگر اين جنبش ،زنان ھستند .زنان در آمريکا ،با آن که از نظر حقوقی و قانونی با مردان برابرند،
ت جامعه در معرض تبعيض و نابرابری قرار دارند .دستمزد زنان در ازای کار مساوی با مردان کمتر از
در واقعي ِ
دستمزد مردان است ،چيزی حدود  ٧٠تا  ٨٠درص ِد آن .عرصه¬ی ديگر ستم بر زنان آمريکا و به طور کلی کشورھای
سرمايه داری غرب ،اِعمال خشونت بر آنان از سوی مردان و نھادھای مردساالر است .وجود خانه ھای امن برای
زنان در اين کشورھا از وجود خشونت گسترده بر ضد آنان حکايت می کند .و سرانجام عرصه¬ی ديگر ستم بر زنان
در آمريکا و اروپا محروميت آنان از اختيار بر بدن خويش است .بر اساس گزارش ھای مطبوعات ،ھم اکنون شماری
از زنان آمريکا به خاطر سقط جنين و به جرم آسيب زدن به جنين ) که در بسياری موارد بدون اين که زن بخواھد در
رحم او شکل می گيرد( در زندان به سر می برند .بديھی است که ستم بر زنان قدمتی به مراتب طوالنی تر از عمر نظام
سرمايه داری دارد .اما سرمايه داری اين ستم عتيق را حفظ می کند زيرا از آن سود می برد ،به اين دليل ساده که
وجود اين ستم باعث می شود سرمايه داران در ازای کار برابر با مردان دستمزد کمتری به زنان بپردازند .به اين معنا،
است.
داری
ضدسرمايه
ای
مبارزه
زنان
بر
ستم
عليه
مبارزه
و باالخره بايد از دانشجويان به عنوان قشر ديگری که بدنه¬ی جنبش تصرف وال استريت را می سازند ،نام برد .يک
علت عمده¬ی حضور فعال دانشجويان در اين جنبش ،بدھکاری دانشجويان به دانشگاه ھا و ناتوانی آنان از
بازپرداخت وام ھايی است که برای تحصيل در دانشگاه گرفته اند .و اين خود يکی از پيامدھای سرمايه داری نئوليبرال
است که از دھه ھای  ٧٠و  ٨٠قرن بيستم بر دنيای سرمايه داری حاکم شد و عرصه ھای بسياری از زندگی انسان از
جمله تحصيل در دانشگاه را به قلمرو سوداندوزی سرمايه داران بدل کرد .پس ،مبارزه¬ی دانشجويان برای عدم
است.
داری
ضدسرمايه
ای
مبارزه
نيز
ھا
دانشگاه
به
خود
بدھی
بازپرداخت
داری پيشين نيز موضوع فعاليت سياسی بوده اند .ويژگی جنبش تصرف
ضدسرمايه
ھای
جنبش
در
فوق
ار
پ – اقش
ِ
وال استريت فراتررفتن از اين اقشار و نفوذ بيش از پيش به اعماق جامعه است .اين جنبش عالوه بر مخالفت با
اجتماعی زندگی روزمره¬ی انسان را به عرصه
سرمايه¬ی مالی و سياستمداران با تکيه بر اقشار فوق ،مشکالت
ِ
ھای ديگری از مبارزه¬ی ضدسرمايه داری بدل کرده است ،مشکالتی چون بيماری )مثالً ايدز و سرطان( ،بی خانمانی
و مرگ ناشی از بيماری و تنھايی که در جنبش ھای پيشين و تحت رھبری احزاب و اتحاديه ھا مبارزه بر ضد آن ھا به
حاشيه رانده شده بود .جنبش تصرف وال استريت با دخالتگری در اين مشکالت می کوشد در مقابل رقابت و تبعيض
در رابطه¬¬ی انسان ھا بين آنان ھمبستگی و ھمياری و برابری به وجود آورد .عالوه براين ،مواردی ديده شده که
بين ھمسايگان و يا زنان و مردانی که با ھم زندگی می کنند مشکالتی پيش آمده و آن ھا تحت تأثير اين جنبش به جای
رجوع به پليس به اھل محل ) (communityمراجعه کرده و مسئله را حل کرده اند ،و اين خود نشان می دھد که از
نظر مردم وجود دولت به ويژه در جوامعی چون آمريکا زائد است و دوام و بقای آن صرفا برای حفاظت و نگھبانی از
است.
داری
سرمايه
ت – به اين ترتيب ،فعاالنی که در پارک ھا و ميدان ھا تحصن می کنند فقط نوک آن کوه يخ را تشکيل می دھند که بدنه
داری % ٩٩در مقابل %١
اش¬ در اعماق جامعه قرار دارد .به اين معنا ،می توان گفت که صف آرايی ضدسرمايه
ِ
نيست.
صرف
شعار
و
است
حقيقی
و
واقعی
آرايی
صف
يک
ث – اما صف آرايی  %٩٩جامعه در مقابل  %١آن يک صف آرايی طبقاتی است و ھيچ معنايی جز صف آرايی طبقه
کارگر در مقابل طبقه سرمايه دار و سرمايه ستيزی اين جنبش ندارد .در واقع ،معنای اين صف آرايی آن است که اين
جنبش اقشاری از جامعه را در صف طبقه¬ی کارگر قرار می دھد که پيش از اين در اين صف قرار داده نمی شدند .و
اين خود به معنای پذيرش تعريفی از طبقه¬ی کارگر است که از زمان مارکس به بعد زير آوار نگرش ھای سرمايه
دارانه به ويژه ديدگاه ھای پسامدرنيستی يا رفرميستی يا سکتاريستی رفته است .برای مثال ،يکی از ديدگاه ھايی که
پسامدرنيست ھا آن را تبليغ می کردند آن بود که جمعيت کارگران صنعتی –که به زعم آنان منظور مارکس از
»پرولتاريا« را تشکيل می دادند – کاھش يافته و به جای آنان بخش خدمات گسترش يافته است .آن ھا به اين ترتيب
کارگران غيرمولد – کسانی که به عنوان فروشنده در مراکز توزيع و فروش کاال کار می کنند ،کارگران بخش حمل و
نقل ،معلمان ،پرستاران و نظاير آنان – را از صفوف طبقه کارگر خارج می کردند و به طبقه¬ی کارگر ھويت بس

ضعيفی می دادند که به زعم آنان روز به روز ضعيف تر ھم می شود .بيرون کشيدن تعريف مارکس از کارگر از زير
اين آوار و صحه گذاشتن بر اين که کارگر نه فقط کارگر صنعتی و به طور کلی کارگر مولد بلکه کسی است که جز
فروش نيروی کارش به صاحبان وسايل توليد و توزيع و مبادله ھيچ راه ديگری برای امرار معاش ندارد يک نقطه¬ی
است.
داری
ضدسرمايه
ت
نقطه
يک
و
بزرگ
دستاورد
يک
عطف،
قو ِ
ج – خواست »تغيير جامعه از پايين تا باال« که ھيچ معنايی جز انقالب عليه جامعه¬ی سرمايه داری ندارد يکی از
رفرميستی
تعيين کننده ترين و مھم ترين نقاط قوت جنبش تصرف وال استريت است .اين خواست بر تمام رويکردھای
ِ
حاکم بر جنبش ھای ضدسرمايه داری خط بطالن می کشد و نشان می دھد که طبقه کارگر کشورھای پيشرفته¬ی
سرمايه داری عزم خود را جزم کرده است که خود را از زير آوار رفرميسم اتحاديه ای بيرون بکشد ،رفرميسمی که تا
مغز استخوان اش منحط و سرمايه ساالر است و با ھر گونه تغيير انقالبی جامعه و رھايی طبقه¬ی کارگر از اسارت
کند.
می
مخالفت
سرسختانه
داری
سرمايه
چ – خواست برگزاری مجمع عمومی در سراسر جامعه نيز دال بر آن است که جنبش تصرف وال استريت با تکيه بر
سياسی« آنان – با
وسيع ترين و تحتانی ترين توده ھای طبقه¬ی کارگر -بدون توجه به »رنگ ،جنسيت و باورھای
ِ
تبادل نظر شورايی و تصميم گيری و دخالتگری از پايين می خواھد جامعه را از پايين تا باال تغيير دھد ،و اين بيان
ديگری است از اين واقعيت که رھايی طبقه کارگر از چنگ سرمايه داری نه با اتکا به اين يا آن نيروی »پيشتاز« و
»رھبری کننده« و بر فراز س ِر جنبش بلکه فقط و فقط با نيروی خو ِد توده ھای کارگر در گسترده ترين ابعاد آن امکان
است.
پذير
ح – طرح »انقالب جھانی« به عنوان تنھا راه حل مشکالت فقط در مقابله و در ستيز با سرمايه داری معنا می دھد،
زيرا سرمايه داری فقط مشکل اين يا آن کشور نيست بلکه معضلی جھانی است .تنھا سرمايه داری آمريکا نيست که به
بحران دچار شده و ھزينه¬ی اين بحران را بر زندگی مردم سرشکن کرده است و می کند .اکنون سرمايه داری به
مثابه يک نظام اقتصادی – اجتماعی و سياسی جھانی دستخوش بحران شده و سطح نازلی از زندگی را به ھمه¬ی
مردم دنيا تحميل کرده است .کانون ھای حاد و اصلی اين بحران اکنون نه فقط آمريکا بلکه اروپا ،خاورميانه – شمال
داخلی خود بدھی داشته
آفريقا و ژاپن را نيز دربرمی گيرد .دولت آمريکا در سال 6/93 ، 2010درصد توليد ناخالص
ِ
و اين رقم در سال 2011به  ١٠٠درصد رسيده است )نک به جدول ھای  ١و  ٢ضميمه( .ميزان نرمال بدھی دولت در
نظام سرمايه داری  ٦٠درصد توليد ناخالص داخلی است .دولت آمريکا برای آن که رقم  ١٠٠درصد را به  ٦٠درصد
برساند بايد تا سال  ٢٠٢٦ھر سال چيزی حدود  ٢٠در صد بودجه¬ی رفاھی مردم را کاھش دھد .رقم بدھی دولت
سرمايه داری ژاپن و بسياری از دولت ھای اروپايی بسی بيش از اين است .بدھی ژاپن در سال ١٩٩/٧ ،٢٠١٠درصد
داخلی آن بوده و در سال  ٢٠١١به 1/233درصد رسيده است .ژاپن برای آن که اين رقم را به ٦٠
توليد ناخالص
ِ
درصد برساند بايد تا سال  ٢٠٢٦ھر سال حدود  ٣٥درصد از بودجه¬ی رفاھی مردم را کاھش دھد .نکته¬ی مھمی
که در اينجا بايد در پرانتز بگويم اين است که با آن که وضع ژاپن از نظر اقتصادی خراب تر از ديگر کشورھای
سرمايه داری است اما سطح مبارزه عليه سرمايه داری در آنجا از ھمه پايين تر است .و اين نشان می دھد که خرابی
اوضاع اقتصادی لزوما ً به حدت مبارزه¬ی طبقاتی نمی انجامد .البته در مورد خاص ژاپن بايد به يک نکته¬ی مھم
توجه کنيم و آن اين است که در ژاپن به رغم بدھی عظيم دولت ،ميزان بيکاری جوانان کمتر از اين ميزان در
کشورھای سرمايه داری آمريکا و اروپا است ،که نشان می دھد ژاپن تا کنون توانسته است از افزايش بيکاری جوانان
به علت پيامدھای بحران جلوگيری کند .اما اوالً ھيچ معلوم نيست که ژاپن بتواند اين موفقيت خود را ادامه دھد يا دست
کم حفظ کند و ،ثانيا ،کاھش ساالنه¬ی يک سوم بودجه¬ی رفاھی مردم – حتی اگر منجر به افزايش بيکاری جوانان
نشود – به فقر بيشتر کارگران می انجامد و علی القاعده بايد به مبارزه¬ی طبقه¬ی کارگر اين کشور حدت بخشد .حال
آن که تا کنون شاھد اين امر نبوده ايم و به احتمال زياد در آينده¬ی نزديک نيز نخواھيم بود .اين را نيز بد نيست
يادآوری کنم که مورد ژاپن عالوه بر اين که ثابت می کند خرابی اوضاع اقتصادی لزوما ً سطح مبارزه¬ی طبقاتی را
ارتقا نمی دھد ،نشان می دھد که سطح باالی رشد نيروھای مولده نيز لزوما ً به باال رفتن سطح مبارزه¬ی طبقاتی نمی
انجامد .از پرانتز بيرون می آيم و به ادامه¬ی بحث می پردازم .در سرمايه داری اروپا ،وضع اقتصادی يونان از
داخلی آن بوده که در
کشورھای ديگر بدتر است .بدھی اين کشور در سال  ١٤٧/٣ ،٢٠١٠درصد توليد ناخالص
ِ
 ٢٠١١به  ١٦٥/٦درصد رسيده است .يونان نيز برای آن که اين درصد را به  ٦٠برساند بايد تا سال  ٢٠٢٦ساالنه
حدود  ١٨درصد از بودجه رفاھی مردم را کاھش دھد .نگاھی به کشورھای نام برده در جدول ھای ضميمه نشان می
دھد که ھمه اين کشورھای سرمايه داری به بحران دچارند و ،به عبارت ديگر ،بحران سرمايه داری بحرانی جھانی
است و از ھمين رو راه حلی جھانی را می طلبد که ،ھمان گونه که جنبش تصرف وال استريت اعالم کرده ،چيزی جز
باشد.
تواند
نمی
جھانی
انقالب
2آنچه در باال مورد اشاره قرار گرفت ضديت جنبش تصرف وال استريت با سرمايه داری را به مثابه مھم تريننقطه¬ی قوت آن نشان می دھد .يک نقطه قوت مھم ديگر اين جنبش ،رھايی آن از سلطه¬ی احزاب و اتحاديه ھای
کارگری سنتی است ،که با عبارت »جنبش بدون رھبری« بيان شده است .بی گمان ،ھيچ جنبش ضدسرمايه داری نمی
تواند بدون رھبری باشد .در ھمين جنبش تصرف وال استريت نيز باالخره فعال ترين شرکت کنندگان و حاضران به

اتکای رابطه¬ی انداموارشان با بدنه¬ی جنبش نقش رھبری را ايفا می کنند .به اين معنا ،اين جنبش نيز رھبری خود
را دارد .منظور اين جنبش از عبارت »بدون رھبری« بی شک تبری جستن از »رھبری »احزاب و اتحاديه ھاست و،
به نظر من ،اين جنبش کامالً حق دارد که چنين کند .زيرا احزاب و اتحاديه ھا جنبش ھای ضدسرمايه داری را به
اسارت سکتاريسم و رفرميسم درآورده اند و حق ھم ھمين است که رھبری آن ھا بر اين جنبش ھا مورد نقد و افشا و
طرد قرار گيرد .مسئله¬ی اصلی و مھم برای احزاب چپ نه ھدايت انقالب اجتماعی طبقه¬ی کارگر برای الغای
اجتماعی سرمايه از طريق استقرار و حاکميت شوراھای ضدسرمايه داری بلکه دست يابی به قدرت سياسی
رابطه¬ی
ِ
با تکيه بر مبارزه کارگران برای استقرار نوع ديگری از سرمايه داری يعنی سرمايه داری دولتی بوده است .اتحاديه
ھای کارگری نيز نه تنھا نتوانستند مبارزه¬ی کارگران برای رفرم در چھارچوب سرمايه داری را به سطح مبارزه
عليه نظام مزدی ارتقا دھند بلکه خود به عامل اصلی برای سلطه¬ی رفرميسم بر جنبش ضدسرمايه داری طبقه¬ی
کارگر تبديل شدند و ھم اکنون در وجه عمده¬ی خود به مثابه¬ی نھادھای سرمايه عمل می کنند و با تقليل مبارزه¬ی
ضدسرمايه داری کارگران به چانه زنی صرف و بس نازل بر سر دستمزد راه را برای بقا و تداوم نظام انسان ستيز
داری تصرف وال استريت از نقاط
سرمايه داری ھموار می کنند .به اين معنا ،طرد اين »رھبری« از جنبش ضدسرمايه
ِ
است.
جنبش
اين
قوت
3و سرانجام بايد به يک واقعيت درس آموز اين جنبش برای ما کارگران ايران به عنوان يک نقطه¬ی قوت ديگر آناشاره کنم .اگر تا پيش از ظھور اين جنبش ،اپوزيسيون ليبرال در ايران می توانست دموکراسی ليبرالی غرب را
ھمچون بھشت موعودی نشان دھد که گويا کارگران ايران بايد برای رسيدن به آن مبارزه کنند اکنون ديگر اين وارونه
نمايی به سختی امکان پذير است .اکنون ديگر سينه چاکان دموکراسی ليبرال نيز چاره ای ندارند جز اين که به
معضالتی که نظام سرمايه داری برای بشريت به وجود آورده است اذعان و اعتراف کنند .آنان در اين مورد ديگر نمی
توانند خاک به چشم کارگران ايران بپاشند .تالش آن ھا ھم اکنون صرف اين امر می شود که به کارگران بگويند دنبال
بديل در فراسوی سرمايه داری نگردند و راه نجات خود را فقط و فقط در چھارچوب سرمايه داری و با انجام اصالحات
در اين چھارچوب جست و جو کنند .آنان برای اثبات اين مدعای خود بر شکست بديل ھايی که تا کنون در مقابل
سرمايه داری قرار داده شده است (از جمله سرمايه داری دولتی تحت نام »سوسياليسم« در کشورھايی چون شوروی،
چين ،کوبا ،کره¬ی شمالی و نظاير آن ھا( انگشت می گذارند .و واقعيت اين است که اين شکست کارگران جھان را
ناممکنی بديل
چنان سرخورده کرده که جريان ھای سرمايه داری به ويژه ليبرال ھا حاال حاالھا می توانند برای اثبات
ِ
در مقابل سرمايه داری بر آن تکيه کند و بدين سان بخش ھايی از طبقه¬ی کارگر را به سوی خود بکشند .خطايی
بزرگ است اگر فعاالن کارگری ايران ھمان تجربه¬ی مھلک پيشين را تکرار کنند و در مقابل اين ترفند وارونه
پردازانه¬ی سرمايه داری ليبرال چيزی را که تحت عنوان »سوسياليسم« و »کمونيسم« پياده شده و به گونه¬ی
مفتضحی شکست خورده است بازھم به مثابه بديل سرمايه داری مطرح کنند .اين امر نه تنھا توھم کارگران به سرمايه
داری ليبرال را از ميان برنمی دارد بلکه آنان را بيش از پيش به سوی ليبرال ھا و رفرميست ھا می راند .وقت آن
است که يک بار برای ھميشه به رويکردی که از نظريه به سوی پراکسيس می رود پشت کنيم و برای طرح بديل
سرمايه داری از پراکسيس طبقه کارگر – و در اين مورد معين از جنبش واقعی تصرف وال استريت – عزيمت کنيم و
بديل سرمايه داری را از دل چنين عزيمتی بيرون بکشيم ،حتی اگر به بھای زيرسئوال رفتن آياتی باشد که نظريه¬ی
کارل مارکس را به قالب ايدئولوژی مقدس و اليتغير «مارکسيسم« درآورده است .بديل سرمايه داری بدون شک
سوسياليسم است ،اما سوسياليسم نه به مثابه¬ی نظامی اقتصادی -اجتماعی و سياسی که اصول آن از قبل تعيين شده
است و اکنون بايد در واقعيت پياده شود بلکه به عنوان جنبش واقعی و زنده¬ی طبقه¬ی کارگر که نظريه¬ و اصول
خود را در طول زمان از دل خود بيرون می دھد و مدام آن ھا را در جريان مبارزه با سرمايه داری تصحيح و تکميل
می کند ،حتی اگر مستلزم نقد ديدگاه ھای مارکس باشد ،چه رسد به ديگر نظريه پردازان سوسياليسم.
استريت:
وال
تصرف
جنبش
ضعف
نقاط
1اين جنبش ھنوز يک جنبش متشکل و خودآگاه و پيوندخورده با جنبش کارگران شاغل در قالب شوراھایضدسرمايه داری و سراسری نيست و ،به ھمين دليل توان و رزمندگی الزم برای به زانو درآوردن سرمايه و دولت آن
را ندارد .الزمه¬ی پيروزی طبقه¬ی کارگر در مبارزه¬ی طبقاتی برخورداری از نيرو و زور الزم برای شکست دادن
طبقه¬ی حافظ نظم موجود است .تجمع و تحصن صرف در پارک ھا و خيابان ھا و ميدان ھا ھرچند الزم است اما فشار
چندانی برطبقه سرمايه دار و دولت آن وارد نمی کند .طبقه کارگر عالوه بر خيابان ھا و ميدان ھا بايد گلو و مجرای
تنفس سرمايه را ببندد .گلو و مجرای تنفس سرمايه آنجاست که ارزش اضافی توليد می شود ،يعنی محل ھای توليد و
کار .طبقه کارگر بايد بکوشد که نظام سرمايه داری را در اينجاھا زمين گير کند .فعاالن جنبش تصرف وال استريت
عالوه بر تجمع و تحصن در پارک ھا و سالن ھا و خيابان ھا بايد در مقابل مراکز بزرگ کارگری مجتمع شوند و با
مبارزه¬ی کارگران شاغل – که به علت اشتغال به کار نمی توانند در تجمع ھای اين جنبش حضور مرتب و مداوم
داشته باشند – پيوند بخورند و بدين سان اين جنبش توانمندی الزم را برای اعمال فشار بر سرمايه داران و دولت به
آورد.
دست

2جنبش تصرف وال استريت ھنوز سرمايه را نه يک رابطه¬ی اجتماعی بلکه يک قدرت صرفا مالی و متمرکز دربانک ھا می داند .وال استريت از دل رابطه¬ی اجتماعی موجود بين انسان ھا برخاسته است ،رابطه ای که يک سوی
آن را صاحبان وسايل توليد و توزيع و مبادله و سوی ديگرش را اکثريت عظيمی از انسان ھا تشکيل می دھد که برای
زنده ماندن ھيچ راھی جز فروش نيروی کار خود به ھمان اقليت بس ناچي ِز مالک وسايل توليد و توزيع و مبادله
ندارند .بحران کنونی جوامع سرمايه داری بحرانی برخاسته از دل اين رابطه است و فقط بحران سرمايه¬ی مالی
نيست .آنچه رسانه ھا و نظريه پردازان و تحليل گران دنيای سرمايه داری از آن به عنوان »بحران سرمايه¬ی مالی«
سخن می گويند چيزی نيست جز نمود بحران سرمايه به طورکلی .بنابراين ،مبارزه با سرمايه¬ی مالی و سياستمداران
اگر به سطح مبارزه با رابطه¬ی اجتماعی سرمايه يعنی رابطه ی خريد و فروش نيروی کار برای توليد ارزش اضافی
ارتقا نيابد نه تنھا نمی تواند ھمان سرمايه¬ی مالی را نيز تضعيف کند بلکه ممکن است به بسترسلطه و حاکميت
بخش ھايی از طبقه¬ی سرمايه دار تبديل شود که از زاويه¬ی منافع بخش ھای ديگر سرمايه با سرمايه¬ی مالی
مخالف اند و می کوشند با سوار شدن بر امواج مبارزه¬ی طبقه¬ی کارگر به اھداف خود برسند.
ت نماينده و مدافع
3جنبش تصرف وال استريت ھنوز نسبت به دولت سرمايه متوھم است .اين جنبش به جای دول ِنظام سرمايه داری صرفا از »سياستمداران« سخن می گويد .تقليل ماشين دولتی سرمايه داری که در تمام زمينه ھای
اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی ،فرھنگی و نظامی رابطه¬ی خريد و فروش نيروی کار را مديريت می کند به عده ای
اساسی جنبش تصرف وال استريت است که اگر برطرف نشود جا را برای تبديل
»سياستمدار« ،يک نقطه¬ی ضعف
ِ
گذارد.
می
باز
داری
سرمايه
دولت
سياسی
زائده¬ی
به
جنبش
اين
4جنبش تصرف وال استريت فاقد يک منشورمطالبات پايه ای يا حداقل است .ضديت اين جنبش با سرمايه داریاقتضا می کند که توان مادی و فکری آن در ھمان چھارچوب سرمايه داری افزايش يابد ،و اين امر مستلزم مبارزه
برای مطالباتی از سرمايه داران و دولت است که تحقق آن ھا افزايش توان جنبش را تضمين کند .جنبش بايد بحث
حداقلی خود تبديل کند.
درباره اين مطالبات را دامن زند و آن ھا را در يک منشور به پرچم مبارزه¬ی
ِ
رود؟
می
کجا
به
استريت
وال
تصرف
جنبش
پاسخ اين پرسش دقيقا ً به خو ِد اين جنبش بستگی دارد .بسته به آن که اين جنبش به سوی تقويت نقاط قوت و تضعيف
نقاط ضعف خود پيش می رود يا نه مسيرھای متفاوتی در انتظار آن خواھد بود .در اين جنبش از فعاالن احزاب چپ و
اتحاديه ھا گرفته تا ليبرال ھا و طرفداران حزب دموکرات و حتی ھواداران تی پارتی و حزب جمھوری خواه حضور
دارند .ھرکدام از اين جريان ھای سياسی به ويژه احزاب حاکم بر سرمايه داری آمريکا ممکن است براين جنبش سوار
شوند و آن را به طرف خود ببرند .بايد ديد که آيا اين جنبش می تواند با تقويت نقاط قوت و تضعيف نقاط ضعف خويش
استقالل خود را در مبارزه با سرمايه داری حفظ کند و با تکيه بر وسيع ترين توده ھای طبقه¬ی کارگر و تشکل
شورايی آن ھا و بدون سواری دادن به ھيچ حزب و دار و دسته ای قدرت سياسی را به دست آورد و به سوی الغای
رابطه¬ی خريد و فروش نيروی کار پيش رود يا نه .اين را آينده معلوم خواھد کرد.
پيشنھادی:
راھکارھای
1تجمع و تحصن در مقابل مراکز کارگری بزرگ به جای پارک و خيابان با چشم انداز برقراری پيوند با جنبشکارگران شاغل و ھدف زمينه سازی برای اعتصاب ھای سراسری طبقه¬ی کارگر.
2تظاھرات و راه پيمايی و حرکت منظم ،مثال ماھی يک بار ،در مراکز شھرھا و از يک شھر به شھر ديگر با ھدفجلوگيری از ريزش نيرو ،گسترش رابطه با مردمی که به علت امرار معاش و مشکالت ديگر نمی توانند به طور مرتب
و مداوم در تجمع ھا و تحصن ھا شرکت کنند ،و سرانجام تدارک اعتصاب عمومی سراسری.
3متشکل شدن در شوراھای ضدسرمايه داری با دورنمای کسب قدرت سياسی و اداره¬ی جامعه با ھدف الغایکار.
نيروی
فروش
و
خريد
رابطه¬ی
4حرکت به سوی دستيابی به يک آلترناتيو اجتماعی-اقتصادی و سياسی در مقابل سرمايه داری از درون خو ِد جنبشو با تکيه بر ملزومات آن ھمراه با نقد و بررسی تجربيات تاريخی جنبش ھا و انقالب ھای ضدسرمايه داری پيشين.
5دو راھکار اخير مستلزم افزايش توان مادی و فکری جنبش است که نخستين گام آن تدوين منشور مطالبات پايه ایاست.
جنبش
حداقلی
يا
ِ
6لزوم درس آموزی و در ھمان حال حمايت طبقه¬ی کارگر ايران از جنبش تصرف وال استريت.


ديدگاهھا نوشتن ديدگاه
دستهھا Uncategorized

جرأت انديشيدن به خود دھيم!

3اوت
رومی پيش از ميالد است .اما
اين سخن ،که اصل آن به زبان التين است) ، (!Sapere audeاز ھوراس شاعر بزرگ
ِ
کسی که آن را پرآوازه کرد و در واقع به شعار جنبش روشنگری ) (Enlightenmentتبديل نمود ،کانت فيلسوف
بزرگ آلمانی بود .در سال  ،١٧٨٣کشيشی آلمانی مقاله ای در مخالفت با »ازدواج عُرفی« و دفاع از »ازدواج
شرعی« منتشر کرد و در آن ،ضمن حمله به جنبش روشنگری – که از جمله در مخالفت با خرافه پرستی کليسايی و
به طور کلی تاريک انديشی دينی پا گرفته بود – اين پرسش را مطرح کرد که »به راستی روشنگری چيست؟« .در
زمان آلمان از جمله مندلسون ،لسينگِ ،ھر ِدر ،شيلر ،ھامان ،ويالند و…
پاسخ به اين پرسش ،تنی چند از متفکران آن
ِ
مقاالتی نوشتند و نظر خود را دربارۀ روشنگری بيان کردند .اما پاسخ کانت به اين پرسش در سال  -١٧٨٤که چند
سالی بيش به انقالب کبير فرانسه باقی نمانده بود – از ھمه معروف تر شد ،آن ھم به اين دليل مھم که ويژگی جنبش
روشنگری را ھمانا خروج انسان از حالت صغارت فکری و بی نيازی اش از قيم برای انديشيدن و ،به کالم خو ِد او،
»دليری در به کارگرفتن انديشۀ خود بدون ھدايت ديگری« اعالم کرد .چنين بود که کانت مضمون مورد نظر خود را در
دھيد!
خود
به
انديشيدن
جرأت
:
کرد
خالصه
ھوراس
از
فوق
سخن
ِ
شدن آنان به قيم ھای فکری را صرفا ً به
فکری »بخش بزرگی از آدميان« و آويزان
کانت البته در مقالۀ خود صغارت
ِ
ِ
متفکران پس از کانت و
»کمبود اراده« و »تن آسايی« و »ترس« از طرح انديشه ھای نو نسبت می دھد .اما ،چنان که
ِ
تنبلی فکری و ترس از طرح انديشه ھای نو خود معلول عوامل ديگری است که
در رأس ھمۀ آنان مارکس نشان دادند،
ِ
کانت به لحاظ تاريخی قادر به نشان دادن آن ھا نبود .انسانی که ھيچ گاه امکان انديشه ورزی و به کارگرفتن فکر خود
ص دستی برای امرار معاش بر پيشانی اش خورده
را نيافته زيرا از وقتی پا به اين دنيا گذاشته ُمھر انجام يک کار خا ِ
مادی فقدان دليری در
و
واقعی
علت
پس،
نشود؟
است ،چگونه می تواند دچار تنبلی فکری و ترس از انديشيدن
ِ
شدن فکری اکثريت انسان ھا به شماری اندک از آدميان تقسيم ناعادالنۀ کار فکری و دستی و
انديشيدن و آويزان
ِ
بيگانگی انسان با نيروھای خويش از جمله نيروی انديشه است که ويژگی ھمۀ جوامع طبقاتی از جمله جامعۀ سرمايه
فکری انسان نيز از ميان نخواھد رفت .با اين ھمه،
داری است ،و تا زمانی که جامعۀ طبقاتی وجود دارد ترس و تنبلی
ِ
فکری انسان انگشت می گذاشت و بدين سان از ايده
ھمان مارکس که اين چنين بر نقش عامل مادی در صغارت
ِ
گرايانی چون کانت فاصله می گرفت و به ماده گرايانی چون فويرباخ نزديک می شد ،به ھمان اندازه بر نقش انسان به
عنوان سوژۀ فعال و بااراده در دگرگونی و تغيير اين عامل مادی تأکيد می کرد و با طرح اين نکته که »آموزنده« )يعنی
گرايی تنبل« انديشه ورزانی چون فويرباخ فاصله می گرفت و به
محيط مادی( خود نياز به آموزش دارد از »ماده
ِ
شد.
می
نزديک
کانت
چون
متفکرانی
زرنگ«
گرايی
»ايده
ِ
حقيقت آن است که تا سرمايه داری وجود دارد ترس و تنبلی فکری انسان نيز از ميان نخواھد رفت .اما از اين حقيقت
نمی توان و نبايد نتيجه گرفت که گويا سرمايه داری و بدين سان ترس و تنبلی فکری انسان خود به خود و به گونه ای
جبری از ميان می رود .اين امر نياز به فعاليت ما کارگران دارد .يک زمينۀ مھم اين فعاليت البته متشکل شدن ما به
نھايی از ميان برداشتن ام الخبائث جامعۀ سرمايه داری يعنی
صورت طبقه در شوراھای ضدسرمايه داری با ھدف
ِ
رابطۀ خريد و فروش نيروی کار است .اما زمينۀ مھم ديگری که متأسفانه ما از آن غفلت کرده ايم مبارزه با فرھنگی
است که جامعۀ سرمايه داری ايران بر ما کارگران تحميل کرده است .البته آن بخش از جنبش ضدسرمايه داری طبقۀ
زنان کارگر تشکيل شده است از مبارزۀ فرھنگی غافل نبوده و از اين نظر از ديگر بخش ھای اين
کارگر ايران که از
ِ
يافتن ستم جنسی بر زنان را در گرو الغای سرمايه داری می داند مبارزه
پايان
که
آن
عين
در
زيرا
است،
جنبش جلوتر
ِ
با فرھنگ مردساالری را منوط و مشروط به اين امر نکرده است .می توان و بايد مبارزه با فرھنگِ تنبلی فکری و
ترس از فکرکردن و کمبود اراده را نيز به الغای سرمايه موکول نکرد .اينجاست که سخن کانت و شعار جنبش
روشنگری در مورد ما کارگران ايران مصداق پيدا می کند .البته فقط ترس از فکر کردن و تنبلی فکری و کمبود اراده
نيست که بايد در لبۀ تيز نقد ما قرار گيرد .مظاھر فرھنگی بسياری وجود دارند که از اين ترس و تنبلی و کمبود اراده
به مراتب واپس مانده تر و ارتجاعی ترند و بايد ھرچه قاطع تر و بيرحمانه تر مورد نقد قرار گيرند .دورويی و
کارگران دارای خاستگاه سنتی موج می زند .بررسی
رياکاری از جملۀ اين مظاھر است که به ويژه در ميان بسياری از
ِ
اين مظاھر منحط فرھنگی طبقۀ سرمايه دار ايران و رسوخ آن ھا در ميان کارگران را به آينده می سپاريم و در اينجا
ضمن تأکيد بر ضرورت مبارزۀ فعال و ارادی با ترس از فکرکردن و آويزان شدن به ديگران و اجازه دادن به آن ھا که
به جای ما فکر کنند ،سخن خود را با طرح شعار زير به پايان می بريم:
کارگران!
اگر می خواھيم در مبارزه با سرمايه داری روی پای خود بايستيم و سياھی لشکر و گوشت دَم توپ اين و آن نشويم،
جرأت انديشيدن به خود دھيم!
کميتۀ
13مرداد ١٣٩١

ھماھنگی

برای

ايجاد

تشکل

کارگری
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تأملی در باب بيگانگی کارگران با نيروی خويش
21ژوئيه
البته حرفھايی چون »ھمۀ روزھا روز کارگر است«» ،تمام ذرات عالم کارگرند«» ،دست پينهبستۀ کارگر را بايد
بوسيد«» ،مزد کارگر را تا عرقاش خشک نشده بايد پرداخت« و افاضات ديگری از اين دست ھمه با ھدف شيره
ماليدن بر سر کارگران بيان میشد و میشود .اما در عين حال ترديد نيز نمیتوان کرد که اين سخنان نوعی اعتراف به
نيروی تعيينکنندۀ طبقۀ کارگر در عرصۀ مبارزۀ سياسی بوده و ھست .برای مثال ،بسياری از جمالت باال در مقطع
انقالب  ١٣٥٧بيان شد ،آن گاه که جمھوری اسالمی به کارگران به ويژه کارگران نفت نياز داشت تا به قول معروف
شير نفت را بر روی امپرياليستھا و رژيم دست نشاندهشان ببندند ،يا ھنگاھی که آن رژيم ساقط شد و فريب کارگران
از طريق تعريف و تمجيد برای به تمکينکشاندن آن ھا الزم آمد.
ب بالفعل به
اما نکتۀ قابل توجه اين است که اگر آن زمان اعتراف به نيروی تعيينکنندۀ طبقۀ کارگر در مقطع يک انقال ِ
زبان آورده میشد  ،امروزه و در سال ھای اخير اعترافکنندگان به پيشواز رفتهاند و حتی بی آن که پای ھيچ انقالبی
در ميان باشد به نقش مھم کارگران در مبارزۀ سياسی اذعان میکنند VOA .و  BBCو »راديو فردا« با فعاالن
کارگری مصاحبه میکنند و برنامه ھای منظم »کارگری« ترتيب میدھند» .شاھزاده رضا پھلوی« ،آن گاه که نيروھای
اجتماعی دخيل در تغيير حاکميت کنونی را نام می برد ،کارگران را در رأس اين نيروھا قرار میدھد .اپوزيسيون احزاب
ِ
سياسی راست ،اعم از سلطنت طلب و ملی و جمھوریخواه و اصالح طلب و ملی -مذھبی ،در مبارزۀ خود با جمھوری
ِ
اسالمی برای کارگران حساب ويژه باز میکنند .سازمان مجاھدين خلق برای کارگران اشک تمساح میريزد .احزاب
ت خصوصی خود میدانند و ھمچنان در وصف يال و کوپال
سياسی چپ نيز مطابق معمول طبقۀ کارگر را حياط خلو ِ
ِ
کارگری اروپا صف میبندند تا از آن ھا برای»حمايت« از
ھای
کارگران بيانيه و مقاله صادر میکنند و يا د َِم در اتحاديه
ِ
کارگران ايران امضا بگيرند.
اصلی تغيير در
اجتماعی تعيينکننده و عنصر
اين ھا ھمه نشان میدھد که کل اپوزيسيون خيلی خوب میداند که نيروی
ِ
ِ
اجتماعی عظيم نمی-
نيروی
اين
بر
تکيه
بدون
صحنۀ سياست ايران طبقۀ کارگر است و ھيچ شخصيت و ھيچ حزبی
ِ
ً
تواند به قدرت سياسی دست پيدا کند .اما آيا خو ِد کارگران نيز دربارۀ خود اين گونه فکر میکنند؟ ابدا! طنز ماجرا ،و
طنز کامالً تلخ ،اين است که بيشتر کارگران نه تنھا چنين تصوری دربارۀ خود ندارند بلکه انتظار میکشند قدرتھای
سياسی اپوزيسيون را منجی خود میدانند ،و به ھرحال به ندرت به
خارجی آنھا را نجات دھند و اقليتی ھم جريانھای
ِ
رھايی از چنگ سرمايه داری با اتکا به نيروی سازمانيافته و خودآگاه خويش باور دارند! فتأمل!
زيرکی را گفتم اين احوال بين! خنديد و گفت:
صعب روزی ،بوالعجب کاری ،پريشان عالمی!
محسن حکيمی
١٣٩١/٤/٣١
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تشديد بحران در خودروسازی ھا
15ژوئيه

انجمن خودروسازان ايران اعالم کرده است که توليد خودرو در سه ماھه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته ٤٠درصد کاھش يافته است .بنا به آمار اين انجمن ،توليد مينی بوس از اول سال جاری بيش از 97درصد
و اتوبوس بيش از ٧٠درصد کاھش يافته است .توليد سواری و کاميون نيز به ترتيب بيش از ٣٧درصد و ٢٥درصد
کاھش يافته است.
شواھد نشان می دھد که توليد خودرو در ايران به اوج بحران خود نزديک می شود .اين بحران و کاھش شديد توليد،
که بيشتر به خاطر نبود قطعات در سالن ھای مونتاژ است ،اخراج کارگران را نيز درپی دارد و دسته دسته کارگران
صنايع خودروسازی به خيل بيکاران ديگر افزوده می شوند .در شرکت ايران خودرو ،دو شيفت توليد خودرو پژو
 ٢٠٦تعطيل شده است .در شرکت سايپا توليد به حداکثر٣٠درصد سال قبل رسيده است .در شرکت سايپا ھر روز يک
شيفت به شکل گردان تعطيل است .بيشتر کارگران پيمانکاری از سايپا اخراج شده اند و دو شيفت حاضر در محل کار
خود نيز بيش از ٤٠درصد فعال نيستند .در شرکت پارميدا در سمنان ،که سازنده قطعات پالستيکی خودرو است،
بخشی از کارگران اخراج شده اند .شرکت حديد مبتکران ،سازنده صندلی خودرو ،از١٤٠٠نفر کارگر خود
حدود٨٠٠نفر را اخراج کرده است .شرکت پيمانکاری پوپک سفيد که کارگران آن خودروھای توليدی پارس خودرو را
به پارکينگ منتقل می کردند تمامی  ١٥٠نفر نيروی خود را اخراج کرد .شرکت ارفع در پارس خودرو که کارگران آن
در ايستگاه نصب شيشه پرايد کار می کنند  ٥٠درصد از٨٠نفر نيروی خود را اخراج کرده است .سالن ھای رنگ و
مونتاژ بدنه در پارس خودرو در بيشتر مواقع تعطيل ھستند .سالن مونتاژ پرايد)٣٥دستگاه( در بيشتر ساعات کاری
به خاطر نبود قطعات تعطيل است .سالن ال ٩٠وضعيتی بھتر از دو سالن ذکر شده ندارد .در شرکت ايران خودرو ديزل
که تا سال گذشته در سه شيفت حدود ١٢٠دستگاه کاميون ھای مختلف توليد می شد در حال حاضر ٢٠تا ٢٥دستگاه
کاميون بنز با گيربکس چينی توليد می شود .در شرکت ھای خودروسازی ،بخصوص گروه سايپا ،دريافتی کارگران
بيش از 40درصد نسبت به سال گذشته کاھش يافته است .آکورد )پاداش افزايش توليد )کارگران حدود ٨٠درصد کمتر
شده و اضافه کاری ھا تقريبا از ميان برداشته شده است .اھدايی ماھيانه شامل ٥کيلو برنج و٥کيلو مرغ و ھرسه ماه
يکبار ١٠کيلو گوشت گوساله يا گوسفند قطع شده است .حق شب کاری نيز به طور کامل پرداخت نمی شود.
کارگران صنايع خودروسازی
25تير ١٣٩١
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کارگران بايد به حکم زندان و محروميت رضا شھابی اعتراض کنند
4ژوئيه
پناھی جمھوری اسالمی گوش فلک را کرده بود و بخش ھای وسيعی از کارگران به
آن زمان که نعرهھای مستضعف
ِ
اين رژيم سخت توھم داشتند ،توضيح اين نکته برای توده ھای کارگر دشوار بود که سرمايه داری به ھر حال سرمايه
غيراسالمی آن ضدکارگر و ضدمستضعف است .اما اکنون که ھمان توده ھای کارگر از يک سو
داری است و اسالمی و
ِ
به عينه می بينند که سرمايه داران و مديران دولتی با اختالس و بی اختالس پول روی پول میگذارند و روز به روز
چاق و چله تر می شوند و ،از سوی ديگر ،می شنوند يا می بينند که رضا شھابی ،کارگر شرکت واحد ،فقط و فقط به
علت اقدام به ايجاد تشکل کارگری به  ٦سال زندان و  ٥سال محروميت از فعاليت سنديکايی و پرداخت  ٧ميليون
تومان جريمه محکوم می شود ،يا می شنوند که ده ھا فعال کارگری در کرج به عنوان »اراذل و اوباش« و »تروريست
و خرابکار« مورد ھجوم وحشيانه نيروھای سرکوبگر قرار می گيرند ،کوچک ترين ترديدی برای شان باقی نمی ماند
که جمھوری اسالمی حکومت سرمايه و سرکوب عريان کارگران است .اما اين کافی نيست .می توان انتظار داشت و
بايد اميدوار بود که اين توده ھای کارگر اکنون از آنچه زمانی درباره جمھوری اسالمی سرمايه فکر میکردهاند

احساس شرم کنند ،احساسی که بی شک انسانی و انقالبی است و کمترين معنای آن محکوميت احکامی نظير حکم
زندان و محروميت رضا شھابی و به طور کلی اعتراض به سرکوب و دستگيری و زندانی کردن فعاالن کارگری است.
کميتۀ ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری
 ١٤تير ١٣٩١
derabaa.wordpress.com
khbitkzs@gmail.com



ديدگاهھا نوشتن ديدگاه
دستهھا Uncategorized

درباره » ِدرابا»
30ژوئن
وبالگ ِدرابا با نشانی زير به عنوان رسانه »کميته ھماھنگی برای ايجاد تشکل کارگری« فعاليت خواھد کردِ .درابا
)(derabaaنام برده سياه پوستی بود که حافظان نظام برده ساالر روم او و اسپارتاکوس را به جان ھم انداختند که
خون يکديگر را بريزند تا آنان لذت ببرند و تفريح کنندِ .درابا با آن که اسپارتاکوس را شکست داد و به خاک افکند اما
او را نکشت و در عوض نيزه اش را به سوی جايگاه نمايندگان امپراتوری روم پرتاب کرد و خود نيز به سوی آنان
ھجوم برد .اما پيش از آن که دست اش به آن ھا برسد به دست نگھبانان کشته شد .جسد ِدرابا را برای مرعوب ساختن
بردگان تا مدت ھا آويزان نگه داشتند .بدين سان ،اسپارتاکوس جان و طبعا رھبری خود بر جنبش بردگان را مديون
نمايندگی منتخب سير کرده است ،اما
حرکت ِدرابا شد .با آن که در جامعه مدر ِن سرمايه داری مفھوم رھبری به سوی
ِ
نمايندگی منتخب نيز حاوی اين مفھوم است که توده ھای کارگر تصميم گيری در مورد سرنوشت خود در زمينه
حتی
ِ
ھای مختلف را به شماری بس محدود از نخبگان می سپارند و به ھر دليل خود را فاقد توانايی ھای الزم برای اين امر
می دانند .به اين معناِ ،درابا را می توان نماد جنبش نيرومند توده ھای گمنام کارگری دانست که موجوديت نمايندگان و
رھبران سرشناس اين جنبش مديون مبارزه آنان است و تنھا راه رھايی شان از چنگ سرمايه نه دنباله روی از اين
ِ
نمايندگان و رھبران بلکه تکيه به نيروی خودآگاه ،سازمان يافته و شورايی خويش است .بی ترديد ،تا زمانی که
بيگانگی توده ھای کارگر از ميان نرفته است و آنان به انسان ھای آزاد بدل نشده اند ،وجود نمايندگی – اگر نگوييم
رھبری – در درون طبقه کارگر امری اجتناب ناپذير است .اما توده ھای کارگر می توانند و بايد از طريق ساز و کار
نمايندگی اجتناب ناپذير نظارت کنند .در غير اين صورت ،نمايندگان و رھبران به راحتی می توانند
شوراھا بر ھمين
ِ
مبارزه ضدسرمايه داری توده ھای کارگر را به مجراھای سرمايه دارانه بکشانند .وبالگ ِدرابا با اين نگاه و رويکرد
جنبشی و شورايی و با ھدف پرورش اتکا به خود و خودباوری ھرچه بيشتر در ميان توده ھای کارگر منتشر می شود.
derabaa.wordpress.com
khbitkzs@gmail.com
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