بتوارگی طومار
محمد بيات
مارکس در کتاب سرمايه در بخش مربوط به سرشت بتواره ی کاال بيان می دارد که سرشت بتواره ی
جھان کاالھا از سرشت اجتماعی ويژه کار سرچشمه می گيرد ،ھمان گونه که در وادی مه آلود مذھب
آفريده ھای سر انسان ھمچون نيروھايی قائم به ذات در برابر او قد علم می کنند.
 -١اتحاديه آزاد کارگران ايران اقدام به جمع آوری امضاء ھايی برای تشکيل طوماری در جھت بيان
مطالبات کارگران کرده است و اميد دارد تا بدين نحو وضعيت معيشتی کارگران را اندکی بھبود ببخشد.
طبق گفته دست اندرکاران اين اتحاديه اقدام در راستای تشکيل طومار در چند نوبت و تا رسيدن به
خواسته ھايشان که افزايش دستمزد ھاست ادامه پيدا خواھد کرد .شرايط بد اقتصادی فعلی ،افزايش
تحريم ھا که در متن طومار بدان اشاره ای نشده و گرانی کاال ھا به نظر می رسد رانه ی اين اتحاديه
برای دست زدن به چنين اقدامی بوده است .طی يک سال اخير ما شاھد ورشکستگی و تعطيلی و تعديل
کارگران در بسياری از کارگاه ھا ،کارخانه ھا و ساير محيط ھای کارگری بوده ايم .پرسش در اين جا
است که چرا برای مقابله با اين وضعيت سياست تشکيل طومار در پيش گرفته شده است؟
 -٢لوکاچ در تاريخ و آگاھی طبقاتی مفھوم آگاھی ممکن را اين گونه تعريف می کند :آگاھی يی که با
نقش يک طبقه در فرايند توليد انطباق عقالنی دارد و ميدان ديد اجتماعی طبقه را مشخص می نمايد و
ھمچنين اين که آگاھی ممکن بيشينه آگاھی ممکن طبقات اجتماعی می باشد .در حقيقت به اعتقاد لوکاچ
طبقات در جامعه سرمايه داری معموال درک صحيحی از منافع طبقاتی شان ندارند .و اعضای پرولتاريا تا
مرحله ی انقالبی ماھيت و گستره ی استثمارشان را در نظام سرمايه داری به خوبی تشخيص نمی دھند.
بايد برای پرولتاريا نبرد طبقاتی از سطح ضرورت اقتصادی به سطح ھدف آگاھانه و آگاھی طبقاتی
کارآمد ،باال کشيده شود و در چنين نقطه ای است که سرنگونی نظام سرمايه داری به امری ممکن و
قابل دسترسی مبدل می گردد.
روش اتخاذ شده توسط اتحاديه آزاد کارگران در چھار چوبه ضرورت اقتصادی باقی می ماند و تنھا اين
نکته را به انان گوشزد می کند که بايد برای بقای حيات در اين راستا گام برداريم .پس نقش آگاھی بخشی
طبقاتی حلقه مفقوده اين فرايند می باشد .سوال اين است چرا اتحاديه تالش نمی کند از سطح ضرورت
اقتصادی فراتر رود؟ آيا مسئله اکنون کارگران واقعا ضرورت افزايش دستمزد است که توسط آنان بيان
شده است؟ نمی توان منکر اين مسئله شد که در شرايط فعلی مزد کارگران به سختی کفاف بازتوليد
زندگی خود و خانواده شان را می دھد .با توجه به اينکه در جامعه سرمايه داری ھمواره حداقل مزد
برای بقای خود نظام پرداخت می گردد .اما اتحاديه با نگاھی صوری و شکل گرايانه به سوژه طبقاتی و
فرو کاستن آن به يک امضاء به نظر می رسد که حتی نمی تواند مزدھا را نيز باال ببرد .چون ما با لشگر

عظيمی از بيکاران در کشور مواجه ايم که خود به خود مزد کار را پايين می آورند.سرمايه دار چنين می
گويد اگر خواستار افزايش دستمزد ھستيد تعداد زيادی جويای کار اند که می توانند وظيفه شما را به
انجام رسانند .پس بايد ھدف اتحاديه از اتخاذ چنين روشی و دميدن در شرايط بد اقتصادی و رسانه ای
کردن آن امر ديگری باشد!؟
 -٣توده ای از امضاء ھا که فاقد انضماميت اراده طبقاتی اند در اين شرايط ھمچون قدرتی عظيم آن ھم
در سطح رسانه ای جلوه می کنند .قدرت عظيم امضاء ھا در ماھيت بتواره ی آنھاست چرا که قدرت خود
را از جھان کارگران گرفته اند اما ھمچون نيرويی مستقل جلوه می کنند که می تواند در جھت مقاصد
مختلفی مورد بھره برداری قرار گيرد .کارگران نمی توانند از قدرت طومار بھره ای ببرند اوال طومار
مذکور بی بھره از قھر و خشم انقالبی ممکن است  .ثانيا شرايط داخلی و جھانی و معضالتی که دولت
ايران ھم اکنون با آن مواجه است قدرت اين امر را خنثی می سازد .ثالثا نيروھای اپوزوسيون اعم از
راست و چپ و سرنگونی خواه و سلطنت طلب منتظر چنين فرصتی برای بھره برداری تبليغاتی ھستند.
رھبران اتحاديه يا از اين مسئله آگاھی ندارند که دميدن بدين شکل در وضعيت بد معيشتی کارگران
ابزاری به دست آنھا برای پيگيری مطالبات بحق کارگران نمی دھد و يا آگاھانه دست به عملی در
راستای پروژه ھای سرنگونی خواھانه می زنند که به نظر می رسد شق دوم درست تر باشد .مشکل از
آنجايی سرچشمه می گيرد که منش فعلی جريانی در اتحاديه آزاد کارگران ماھيتی ضد کارگری و صوری
دارد .عده ای از کارگران و يا فعالين کارگری منفرد از حوزه ھای مستقل کاری خويش اقدام به تشکيل
اتحاديه ای برای فعاليت ھای کارگری زده اند .مجمعی نامتجانس از افراد و گروه ھای مختلف با خطوط
سياسی مختلف چگونه می توانند خطی و منسجم و کارگری را پيش ببرند؟ البته در نقد اتحاديه و ماھيت
آن بحث و گفتگو ھای زيادی در چند ساله اخير در گرفته که در اين جا مجال پرداختن به آن نيست و ما
تنھا به تحليل اقدام مذکور می پردازيم .در شرايط فعلی فعاليت کارگران و فعالين کارگری در حوزه ھای
کاری خويش و سعی در ايجاد تشکل ھای مستقل و حوزه ای بھترين امکان و روش برای افزايش
بيشينه آگاھی ممکن کارگران است.
 -۴برای بھره گيری از امکاناتی که يک مسئله يا امر مشخص در اختيار ما قرار ميدھد در درجه اول
توجه به قوه و توانايی ھای ممکن آن امر ضروری است .امکاناتی که تکيه بر شرايط بد اقتصادی در
اختيار ما قرار می دھد در اين شرايط تنھا کوبيدن بر طبل سياست ھای فراطبقاتی و سرنگونی خواھانه
است .اگر واقعا امر ديگری است و اين سياست در راستای پيگيری ھدفی بزرگتر در پيش گرفته شده
است ماھيت بتواره ی طومار اجازه چنين فراروی ای را به طبقه کارگر و اتحاديه آزاد کارگران نمی دھد.
عقربه ذھنی جريانات چپ سی ساله بعد از انقالب ھمواره بين دو مسئله اتخاذ الگوھای مارکسيستی_
کارگری و سرنگونی خواھی در نوسان بوده است و ھر جريان به فراخور افق تاريخی و توانايی اش
سعی در ايجاد توازن بين اين دو مورد داشته اند .اما در وضعيت افول افق ھای کارگری فعال و پويا
اکثريت جريان ھای به اصطالح چپ فعلی به سمت سرنگونی طلبی سوق داده شده اند  .خط فعلی اتحاديه
آزاد کارگران ايران نيز در ايجاد اين توازن حتی دست به اقدامی حداقلی نيز نزده است و به فرم محض
سرنگونی خواھانه اکتفا کرده است .بايد که به جد با اين سياست ھای تجديد نظرطلبانه به مبارزه

برخاست .طبقه کارگر در شرايط فعلی برای دخالت گری موثر در سپھر اجتماعی و سياسی نياز به
شخصيت بخشيدن به خويش و طبقه خويش ،با توسل به حافظه طبقاتی و تاريخی اش دارد چرا که اين
چنين به اراده ای توانمند برای تغييرشرايط زيست اش دست خواھد يافت .سياست کارگری ای که پيوند
خود را با طبقه اش ھيچگاه از بين نمی برد بھتر است که از سياست ھای سرنگونی خواھی و يا حتی
سعی در ايجاد تعادل با سرنگونی خواھی را نيز کنار گذاشته تا بتواند نقطه عزيمت محکمی برای تغيير
جھان اطرافش بيابد.

