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  يك شهروند خوب 

  شودصدا ميداران همچگونه يك فعالِ كارگري با سرمايه
  )هاوسنقدي بر نشست مجازي روز كارگر در كالب(

 صفا جبار
شويم: رو نمياي جزمي و با يك اصل جديد با مردم دنيا روبه...ما به شيوه

ما اصول جديد دنيا را از دل  »حقيقت همين است، در برابرش زانو بزنيد!«
گوييم: ي كارگر] نميكشيم. ما به مردم دنيا [طبقهاصول خوِد دنيا بيرون مي

اند؛ شعار درست مبارزه را ما به شما مبارزات خود را رها كنيد، احمقانه«
جنگند، دهيم كه عمال براي چه چيزي ميها نشان ميما فقط به آن» دهيم.مي

  1يابند، حتي اگر نخواهند.آگاهي دستكه بايد به و اين

  

  مقدمه
شد.  هاوس برگزاري اجتماعي كالبماه نشستي مجازي در شبكهارديبهشت 11 در كارگر جهاني روزمناسبت به

ودند. مهمانان اصلي اين بطلبان اي از اصالحعده -شدميت منتشرشده برداش صوتيِ محتواي فايلاز طور كه آن-برگزاركنندگان 
ي زيادي عدههمچنين ودند؛ (كارگر هپكو) ب فريد افشارتپه) و هفت كارگر( اسماعيل بخشي(استاد اقتصاد)،  راغفر برنامه دكتر

داشتند. مباحث  اهالي رسانه در اين نشست مجازي حضور اخلي و خارجي، كارفرمايان، تجار واز سياسيون، فعالين چپ د
ي ايران نا، مقايسهكروسياسي، كارگري،  ،سيار متنوع بود: موضوعات اقتصاديب حاضر،هاي مطروحه نيز به سياق تكثر طيف

ي كه اين نوشته ادعاي يلزمان فا. مدتو..رفتن از اين شرايط براي بيرونكردهايي بايدو كشورهاي پيشرفته و در نهايت چه
نيز  مام شد، احتمال آنت فايل تسكه چون پيش از اتمام نش استودو دقيقه و پانزده ثانيه دو ساعت و چهل را داردبررسي آن

  تر شده باشد.ي مباحث از اين هم گستردهكرده و دامنههست كه مهمانان بيشتري صحبت

در  يمسائلي كه ذهن كارگر هستيم:بريم كه در وضعيت خاصي ميپي نشستيت مسائل مطروحه در اين از كميت و كيف
با وجود تفاوت در جايگاه –يا تاجر را درگير كرده  و مدار، كارفرماسياست ،دانذهن يك اقتصاد و نيزنواحي جنوبي كشور 

                                                            
  ي محسن حكيمي؛ نشر مركز.هاي كارگري، ماركس و انگلس؛ ترجمهبرگرفته از كتاب اتحاديه؛ 1843ي ماركس به روگه، سپتامبر . نامه1
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فارغ از جايگاه  چون ماهي در آب احساس خودي دارند. حاضرين،و همه  همه چيز سيال استيكي است.  –شان طبقاتي
ي ارائه همگي از اين وضعيت شكايت داشته و با وجودچندان متفاوتي از سياست و اقتصاد دارند. صدا درك نهكشان ييطبقات
ي هاي وجود بحران در مبارزهما نشان خواهيم داد كه اين از ويژگي كنند.ديگر را تاييد نيز ميمتنوع هم كارهايراه

  ي كارگر است.طبقه

 ،دست دهد و با تحليل طبقاتيبهشده اين نوشته قصد دارد با بررسي نشست مجازي روز كارگر تصوير روشني از مطالب ارائه
پاسخ به اين سوال است اصلي اين نوشته  يانگيزه همه،با اين  .دهدشان تطبيق كنندگان را با نظراتجايگاه اجتماعي شركت

به .خويش را برآورده سازند رزماناند از اين تريبون منافع طبقاتي خود و همتوانسته نشستحاضر در  مبارزين كارگرآيا  كه
يا  بيان شده است شان برگزار شدنشستي كه به پاسداشت مبارزاتحق مطلب در بيان مطالبات كارگران در  عبارت ديگر آيا

  ؟خير

را بررسي خواهيم كرد. نشان خواهيم داد  سخنرانان اين نشستآراء وجه افتراق و اشتراك  ،دادن به اين سوال كليبراي پاسخ
آگاهي شان در شناخت وضعيت است. همچنين نشان خواهيم داد چطور اين شناخت با افراد اساس وجه افتراق جايگاه طبقاتيكه 

شود. نشان خواهيم داد كه چطور اين وجوه مي متخاصم طبقاتِدرهم آميخته و منجر به وجوه اشتراكي بين اين  مسلط بورژوايي
بيراهه كشانده، سياست پرولتاريا را وابسته به جناحي از بورژوازي كرده و ي طبقاتي را به اشتراك بين طبقات متخاصم مبارزه

ي كارگر بر مبناي كرده در اذهان مبارزين طبقهكه اين آگاهي بورژوايِي رسوخاز آنجايي  كند.اش تهي مياز استقالل طبقاتي
در زمين  تراماني بيمبارزهيي، وااين آگاهي بورژ طردامان بورژوازي شكل گرفته، اثبات خواهيم كرد كه تنها راه ي بيمبارزه
ورزي كمونيستي اي آگاهانه منطبق بر مراحل متفاوت سياستي كارگر از طريق مبارزهي كارگر و پيگيري منافع طبقهطبقه

  خواهد بود.

  

  تريك تصوير دقيق
 نزديكي انتخابات و طلبان،با توجه به برگزاري نشست توسط اصالح اما، در دست نيستاز تعداد حاضرين در نشست اطالعي 

بوده و احتماال تعداد بيشتري  نشست آنالينِ يِشنوندهتوان حدس زد كه تعداد قابل توجهي و موضوع نشست مي زادهتاجحضور 
  و خواهند بود. اندآفالين اين برنامه بوده يشنونده ،از كارگران و فعالين كارگري و سياسيون

نفر بدون شان بپردازيم. تعداد سيزده هاي گوناگوناند و طيفبررسي كساني كه در اين جلسه صحبت كرده حال بياييد به
يقه به سواالت پاسخ دق 53در شش نوبت در مجموع  اسماعيل بخشي ن برنامه در اين جلسه صحبت كردند:گرفتن مجريانظردر
فعالين دقيقه صحبت كردند. همچنين  18در دو نوبت به مدت  فريد افشاردقيقه و  21ت در مجموع در سه نوب راغفر. دكتر داد

ي يك تبييِن ضمني از عالوه بر ارائهدقيقه  17سياست و اقتصاد شامل پنج نفر در مجموع به مدت  مندانِ سياسي يا دغدغه
كه كارفرماي بخش خصوصي بود و شخصي به نام  سلطانيهايي را از مهمانان اصلي پرسيدند. شخصي به نام سوالوضعيت، 
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- شان در مورد خصوصيابراز نظراتدقيقه، عالوه بر  15تجاري بود در مجموع بيش از  مجتمع يا چند كه صاحب يك مرتضي

مجموع نشين در خارج سنديكاليستِ و طلبها شامل مقاومتي، سرنگونسه نفر از چپمطرح كردند. و در آخر  مسائلي راسازي 
اند فرصت كافي داشته بنابراين نمايندگان كارگر را براي وضعيت معيشت كارگران ارائه دادند.كارهايي قه راهدقي 11بيش از 

  تا از منافع طبقاتي خود دفاع كنند.

 دهد.اند را نشان ميجدول زير يك شماي كلي از حاضرين و مدت زماني كه به خود اختصاص داده

  در صد از كل  مجموع به دقيقه  زمان به دقيقهمدت   اسامي  عنوان
  درصد 52  71  53  اسماعيل بخشي  كارگر مبارز

  18  فريد افشار
  درصد 15,5  21  21  حسين راغفر  داناقتصاد
  درصد 8,7  11:45  4:30  ارشيا  ها چپ

  4:20  آسايش
  2:55  حيدريمحمدحسين 

  درصد 12,5  17  3:40  نيلي  طرفدار بازار آزاد سياسيون
  5:20  چگيني
  1:30  مهران
  4:10  محسن
  2:20  علي

  درصد 11,3  15:20  13  سلطاني  بورژواها
  2:20  مرتضي

  

و يا در اولين نگاه طرفدار حقوق  بوده دهندگان اصلي نيز يا كارگراختصاص داشته و پاسخكارگر روز  بهاز آنجايي كه برنامه 
باشد. البته شرط اين موضوع اين است كه ي كارگر بودهشده به نفع طبقهكه مباحث مطرح ودند انتظار داريمكارگران ب

اند بتوانند شركت كرده وسياسي اجتماعي طبقاتي كارگر در اين جمع متكثر از لحاظ كارگراني كه به نمايندگي از طبقه
  هاي طبقاتي به مسائل مشخص دهند.پاسخ

تفكيك اقتصاد و  پيداست كهمطرح شد.  نيز نهايت چه بايد كردهاييو در طرح  كارگريو سياسي  ،مباحث كالن اقتصادي
ارتباط تنگاتنگ  و بستههم سرشتبازد و ميازپيش رنگكه در ايران در حال وقوع است بيشبازاري در چنين آشفته سياست

   سازد.بهتر مشخص مي دو رااين

ان اين نمايندگ افتراق و اشتراك نقاطتر اين نشست و سنجش عملكرد نمايندگان كارگري حاضر در آن، براي بررسي دقيق
  پردازيم.. نخست به وجه افتراق آراي دو طيف اين نبرد ميكنيممي كارگري با نمايندگان بورژوازي را تفكيك
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  در نشست وه افتراق در ديدگاه افراد حاضراساس وج :جايگاه طبقاتي
گويد مي عيل بخشياسماطور كه همان ست وي طبقاتي اي كارگران روزي نمادين درمبارزهبرا ارديبهشت) 11مه ( ماهيكم 

ي كارگران است. زهخاطر اتحاد و مباربلكه تبريك به  شان تبريك بايد گفت،روزي نيست كه به كارگران براي زندگي سخت
نفي در نيويورك صي يك فعال مبارزه -گويدطور كه خودش ميآن- ارشيا .براي اتحاد و همبستگي كارگران است اين روزي

ين برنامه به ابتكار اخورد كه چرا كرده و تاسف ميجا اشاره ي كارگران در همهدرد مشترك همهدرستي به است. او نيز به 
ايران را يك دولت ت دول درستيبه، بخشيدر بند كرده و همچون  شود. او يادي از فعاالن كارگريِ طلبان برگزار مياصالح
  كند.لي را نقد ميالملنبود نمايندگان واقعي كارگران در مجامع بين ارشياكند. معرفي ميشدت راست به داريِ سرمايه

دولتي آن كه به  2تپه با هفت قمري هفتدر مقايسه بخشي سازي پرداختند:هردو به نقد خصوصي فريد افشارو اسماعيل بخشي 
شود. همچنين به مسائلي چون فساد دولتي در جريان كرده به اين بحث وارد ميفراهممراتب وضع بهتري براي كارگران 

كه نخست اين :دهدشدن شركت را توضيح ميي خصوصيعارضه ،دو موضوع طرح با اوپردازد. تپه ميواگذاري هفت
دهد و دوم با ارعاب و تهديد و ها را كاهش ميشدت كار هزينهكارفرماي خصوصي با قطع يا كاهش حقوق و مزايا و افزايش 

رق توليد اعفي را به كارگران تحميل كرده، عِكند و اين دو فشارهاي مضاصطالح قاطعي را در توليد ايجاد مينظم به ،اخراج
هايي چون كاهش بهانهاز ق كند چطور كارفرما براي تعويق پرداخت حقوشان از بين برده است. همچنين اضافه ميرا در ميان

گويد و اين موضوع را كه از مبارزين كارگر هپكو است از اهميت صنايع بزرگ مي فريد افشاركند. محصول استفاده ميتوليد 
، صنعت هپكو از بين رفت و چطور بيكاري چند هزار خانواده در كشور دولت كند كه چطور با واردات و عدم حمايتبيان مي
سركوب اعتراضات كارگري از جلوگيري از مبارزه و  دريابي مستقل كارگران ندارد. نياز مبرم به تشكلبراي مسئولين اهميتي 
  مطرح شد. افشارو  بخشيسوي 

ست كه يك سوي آن ااي در جريان طور عام مبارزهي كارگر در اين نشست، واضح است كه بههاي نمايندگان طبقهاز گفته
خص اعمال مصداق مش ،و سركوب اعتراضات كارگران و عواقب آن سازيطور خاص خصوصيدارد. بهي كارگر قرار طبقه

مسائل  ،بودنعني كارگري شاني هستي اجتماعيواسطهبينيم كه چطور كارگران بهجا ميدر ايني كارگر است. قهر عليه طبقه
دار ي سرمايهمنافع طبقه منافع بدون شك در مقابلاين  ت.كنند كه مربوط به منافع طبقاتي كارگران اسو مشكالتي را مطرح مي

   .است

يعني طرف ديگر  -تكه صاحب يك بنگاه توليدي اس– داري سرمايهنمايندگان طبقهيكي از  ،چنانچه در پايين خواهيم ديد
  كند: تشريح مي راسازي در ايران خصوصيوضعيت ابتدا  سلطاني. كنددفاع ميو شركا از منافع طبقاتي خود  ،اين نبرد

                                                            
  خان، نيشكر، سلمان، حكيم و دهخدا.هاي كشت و صنعت نيشكر امام، اميركبير، دعبل خزايي، ميرزا كوچكي نيشكر: شركتهاي دولتي طرح توسعه. شركت2
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بود و باقي به  خش خصوصيبدرصد واگذاري به  13سازي. تنها اي بود براي خصوصيسازي در ايران بدناميخصوصي
هاي پمپ ولت بوده است: ايستگاهدهاي اموال مانده. آنچه نصيب بخش خصوصي شده تهاست هاي حكومتي و نظامي بودهبخش

انگيز شده كه دوستان به آن هشركت كمي مناقش 6-5هاي كوچك. شايد توزيع و شركتهاي بنزين، سيلوهاي آرد، شبكه
دولتي (خصولتي) هاي بخش غيرعموميِ يكدام از واگذارنيافتاده. هيچ كنند. هيچ اتفاقي براي باقي بخش خصوصياشاره مي

سازي بوده است: دوتا شركت صوصيدر خ مورد ابطال يا اعتراض قرار نگرفته است. واگذاري بخش مخابرات بزرگترين تخلف
هاي كشور را تصاحب كردند با بنگاه تومان در روز واگذاري تاسيس شده و يكي از بزرگترين و بهترين هزار صدبا سرمايه 

ياسي و حاكميتي آن چيزي كه اتفاق سو همين كالب هاوس را فيلتر كردند. بنابراين در اين ساختار   ،قيمت بسيار پايين
ست. در چنين سيستمي كه ما اساسا مستقل و واقعي ا شده بخش خصوصيِ  سازي است و آن بخشي كه قربانيتاده خصوصينياف

جحاف ميشه و هم در حق كارفرما. اهم در حق كارگران  ،نظام قضايي مستقل و شفاف و داراي سالمت اداري نداريم، حتما
  هاي اصالح اقتصادي هست.ايران باتالق سياست

جاي زير ن شرايطي بهبودن جامعه و نبرِد جاري طبقاتي است. بديهي است در چنيدار در نفي طبقاتيي سرمايهطبقهمنفعت 
سازي صوصيخي بايد نحوه دنبال دارد،دار را بهي سرمايهمنفعت طبقه افزايشسازي كه ابزار فشار بيشتر و بردن خصوصيسوال

عليه مجري مفسد  ،تردو طرف نبرد يعني كارگران و استثمارگران را در زير اين چبنابراين   .در ايران را به چالش كشيد
جرا شده در ايران ي اسازي را در نظر دارد كه نمونهبدون ايرادي از خصوصي ديديم كه او شكلسازي متحد ساخت. خصوصي

اصطالح  بهستثمارگرانِابه مالكيت خصوصي چرا اموال عمومي بزرگ و سودآور كه خورد او حسرت ميي زياد با آن دارد. فاصله
رين وجه اين دزدي . روشن است كه نظام قضايي شفاف و مستقل مورد نظر او نظامي است كه به بهتاست درنيامده غيردولتي

-ي خصوصيقايسهمبا  سلطاني ي به نفع مالكيت خصوصي را بدون دخالت نهادهاي حكومتي انجام دهد.مآشكار از اموال عمو

  كند: اره ميسازي در چين و آلمان اشهاي موفق خصوصيي پس از فروپاشي شوروي به نمونهدر ايران و روسيه سازي

سازي همان مسيري را مي رود كه پس از فروپاشي شوروي در كشورهاي مادامي كه چنين فسادي در كشور داريم، خصوصي
CIS ها شد. در بيست سال اخير در چين آن يدوستان و خانواده مردان قبلي ياهاي گسترده نصيب دولترفت و عمال بنگاه

ميليون از زير خط فقر خارج  750سال  30درصد افزايش يافته است. در ظرف  51درصد به  28سهم بخش خصوصي از 
ولت هاي دسال، تمام بنگاه 5وجود آمد كه ظرف به 3هندياي به اسم ترويك مجموعه 1990شدند. در اتحاد دو آلمان در 
سال اگرچه مسائل و مشكالت و موضوعات و نقدهايي بوده ولي هيچ فسادي روي  5. در اين 4آلمان شرقي را واگذار كرد
درصد  5سال نرخ بيكاري را به كمتر از  5ها رخ داده ولي آلمان ظرف هايي در بعضي از اين بنگاهنداده است؛ اگرچه تعديل

سازي بايد به يا دولتي كه كارها شفاف هست و فساد در آن غوغا نكند، مسير جريان خصوصي در يك حاكميت رساند. يعني
  فزايش درآمد سطح عمومي منجر شود.ا

دهد كه اگر سهم رساند. او توضيح نميداري به انجام ميي طبقاتي خود را در دفاع از سرمايهوظيفه سلطانيبينيم چطور مي
هاي اقتصادي چين بيرون آمدن از خط فقر بود، اين سهم چه نسبتي با سهم صاحبان بنگاه فقرِي زيادي از مردمِ زير خط عده

آمدن وجودهاي مالي جهان قرار داد و بههاي چيني را در صدر بنگاهسازي شده داشت؟ ميزان انباشتي كه بانكخصوصي

                                                            
3 .Treuhand 

ها اينسلطاني سازي گسترده پس از فروپاشي ديوار، موجب بيكاريِ بيش از چهار ميليون كارگر در آلمان شد. نيست كه خصوصي. ذكر اين نكته خالي از لطف 4
   اهميت است.توانند به اين واسطه سود ببرند، بيداراني كه ميي سرمايهطور كه تعديل نيرو براي همهدهد. هماناهميت و ناچيز جلوه ميرا كم
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در ها ثروتمندترينچيني در ليست  دارانسرمايههاي پيشرفته و قرارگيري بيشترين تعداد انحصارات در صنايع و تكنولوژي
ها است. اگر اين عوامل داخلي را همراه با سازياضافي حاصله از اين خصوصيارزش بازتوزيعگر ميزان بيان ،فهرست فوربس

ين گرايي چي جهاني انباشت و نيز نقش امپرياليستي ماليهي چيني در زنجيرهشدههاي انباشتعوامل خارجي چون نقش سرمايه
در ريا در جهان اي كمتر به تمام پرولتو با درجهي كارگر كشورهاي آفريقايي وجنوب شرق آسيا كردن فشار به طبقهدر وارد

ي داخلي و خارجي را صرف شدهاندكي از ارزش اضافي خلقتنها داران چيني شود كه چطور سرمايهنظر بگيريم، روشن مي
ي كارگر معني پيدا ديدن منفعت كارگران تنها در نظرگاه طبقهالبته جهاني كنند.ميپرولتارياي داخلي بيرون آمدن از خط فقر 

چنين موضوعي با كيفيتي متفاوت در  .ي دريدن يكديگر استبستهشان هميداران، تنازع بقاكند، وگرنه از منظر سرمايهمي
واقعي با كارگران را چنين  ي بخش خصوصيِ اقتصادي ايران و رابطهوضعيت  سلطانيمورد اتحاد دو آلمان نيز برقرار است. 

  دهد: شرح مي

صد رشد داشته است. در 3,5باالي  كه اقتصاد جهانيدر حالي، درصد رشد كرده 2سال گذشته، اقتصاد ما كمتر از  40در 
ترين كشور دنيا جز بسته 180در بين  زنند. ايراندوستان كارگري مرتب برچسب ليبراليسم به ايران و ساختار سياسي آن مي

 بخش خصوصي نيست؛ ،و بنابراين مشكل ستكشورهاي دنيا از نظر اقتصادي است. اين اقتصاد ليبرال نيست، اين اقتصاد بلبشو ا
ها رشد خصوصي در اين سال . سهم بخشكشدبه دوش مي ين قوانين و مقررات دولتي را داردبخش خصوصي نيز بار سنگ

   سازي هستيم.كل از خصوصيشنتقدان اين دولتي بوده است. ما از مغير سهم بخش حاكميتيِ  ه رشد كردهنكرده، آنچ

سازي پر منفعت خصوصي كه از غافله سلطاني ،»5بخش حاكميتي غير دولتي«درآوردي و سرتاپا تناقض تركيب منگذشته از 
ي واقعي بهره بخش خصوصيِ  ،سازيچرا كه در جريان خصوصي ؛نامدمانده، اقتصاد ايران را بسته و بلبشو ميومي عقباموال عم

 سلطانياليسم در ايران وجود ندارد. پرداختن به اين موضوع از هدف اصلي نوشته خارج است. گيري نبرده و بنابراين ليبردندان
او  مزدي بفهمد. كارِ وش نيرويدر برابري خريد و فرسوادتر است كه مفهوم ليبراليسم را بي ديگر شركايشدر اين زمينه از 

گيرد، تعديل قوانين حمايتي كار از كارگران را هاي كوچك زودبازده را ناديده ميي هشتاد از بنگاههاي گسترده دههحمايت
دانيم اگر امكان البته مي است. كشور خارج نكرده اش را ازگيرد. با اين همه انگار از سر خيرخواهي هنوز سرمايهناديده مي

                                                            
گويد. چنان كه هگل مي» تصوير و واقعيت عقل«، »ي اخالقيواقعيت ايده«روي نه قدرتي است كه از بيرون به جامعه تحميل شده باشد؛ و نه دولت به هيچ... ". 5

رو به ستيزهاي ز اينناشدني با خود درگير است، و اي معيني از تكامل است؛ پذيرش اين است كه جامعه در يك تضاد حلبلكه، دولت محصول جامعه در مرحله
ي ها را ندارد، تقسيم گشته است. ولي براي اينكه اين ستيزها، طبقات با منافع اقتصادي در تضاد، خود و جامعه را در يك مبارزهناپذيري كه توان از ميان بردن آنآشتي

نگاه دارد؛ و اين قدرت » نظم«ي ا برخوردها را كاهش دهد و آنرا در محدودهبايست قدرتي پديد آيد كه در ظاهر بر سرِ جامعه بايستد، تناسودمند ناتوان نسازند، مي
؛ منشا خانواده، مالكيت خصوصي فردريك، انگلس( "كند، دولت است.ازپيش از آن بيگانه ميگذارد، و خود را بيشخيزد، ولي خود را بر سر آن ميكه از جامعه برمي
داري است. پس ماهيت دولت همان مناسبات توليدي و اجتماعي سرمايه» نظم«از  انگلس) منظور 1386نشر ديگر؛  ؛پارسا خسروي ؛ ترجمه204ي و دولت؛ صفحه

قدر كه اشاره به فساد حاكمان همان» بخش حاكميتيِ غيردولتي«طور اعم است. بنابراين عبارت داران بهداري و الجرم سرمايهبرخاسته از پيگيري منفعت سرمايه
گويد دچار فساد هستند. اما بخشي ديگر مي راغفرطور كه ها همانهمين دليل آنداران وابسته به حكومت دارد. بهدارد، اشاره به وجود بخشي از سرمايه(دولتمردان) 

شان از دولت و اثبات استقالل دروغين داران و اثباتاي با حكومت ندارند، پسر پيغمبر هستند. اين تفكيك تنها براي تطهير سرمايهداران كه به ظاهر رابطهاز سرمايه
  دروغينِ مبرا بودن از فسادِ طبقاتي بيان شده است.
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 كرد.پرستي مخفي نميسودآوري در يكي از آن كشورهاي پيشرفته برايش وجود داشت حتما سودآوري را در پشت ميهن
ي خود را چنين پرستانههاي ميهندغدغه ،داراني مستقل سرمايهنظير در طرفداري از جامعههاي بيپس از ايراد اين نطقسلطاني 
  كند: بيان مي

با توسعه و اعتالي اقتصاد، هم ست. توسعه و اعتالي اقتصاد ايران ا  واقعي،همكاران من در بخش خصوصيِ  يهمه يدغدغه
ي بنگاه خودش و هم يجاد اشتغال و توسعها با تواند سربلند باشدرا داشته باشد و هم كارفرما مي مرفاه الز دتوانكارگر مي

  رد.دنيا بزند. بخش خصوصي ما چيزي از تركيه و امارات كم ندا يتواند تنه به تنهمي

ي كار با بيشترين نرخ استثمار را فراهم كند و تضميني باشد براي رفاه الزم! يعني ميزاني از رفع مايحتاج زندگي كه امكان ادامه
اگر قدرت خريد مناسبي هم داشته باشند، و البته  ندازدخطر نيا را بهكارگران  بقايي بازتوليد نيروي كار؛ ميزاني كه ادامه
شده ها پرداختتوان بخش قابل توجهي از فروش محصوالت يعني آخرين بخش از تحقق ارزش اضافي را از دستمزدي كه به آنمي

  دوباره بازستاند: يك بازار داخلي قدرتمند. 

از نوع بازنده در احتماال –ما پارچه وضعيت يك كارفرصورت يكجا آورديم چرا كه بهعمد تمام اين نطق بلندباال را يكما به
در  ،به شيواييِ تمام ،ضربصورت يكدقيقه به 13طور كه گفتيم او در مطرح كرده است. همان را -سازيمزايدات خصوصي

هاي صحبت سلطانيسخنراني كرد. برخالف  بر ضد كارگران بودندطلبان تدارك ديدهروز كارگر در مجرايي كه اصالح
ي كدام از نمايندگان جامعهيچدست بازگو كرد. هشد به اين شكل و يكيِ كارگرِي حاضر در جمع را نمينمايندگان جامعه

ما ناچار ي كارگر مطرح كنند. بنابراين مطالبي را با انسجام اما در دفاع از منافع طبقه سلطانيهمچون نتوانستند كارگري 
   داد نقل به مضمون كنيم.ي كارگر را نشان ميدرستي وضعيت طبقهكه به بوديم كه بخشي از مطالب

  دهد: در خصوص وضعيتِ بهترِ كارگران در كشورهاي پيشرفته چنين توضيح مي سلطانيدر جواب به  بخشي

 هاياتحاديهها و ترين سنديكاكشورهايي را مثال زديد مثال در اروپا مثل آلمان؛ شما اين را نگفتيد كه در آلمان قوي...
شون برخورد قهري و امنيتي كس هم بايچكنند. هدهند و تمام كارگران آلمان اعتصاب ميكارگري وجود دارد. يك بيانيه مي

ت را قطع كردند و نِ  98در آبان  ريختند تو خيابون.يكشنبه تمام سنديكاهاي كارگري ميكنه. در فرانسه يك سال هر نمي
  نتونستي. هكرديم و تو يك سالخوند كه ما سه روزه جمعري ميكُ مكروناون همه آدم را كشتند. سخنگوي سپاه آمد براي 

  كند:دارها با نهادهاي قدرت در ايران اضافه ميهمچنين در مورد ارتباط سرمايه 

دار داريه، سرمايهداري سرمايهبه نظر من تفاوتي نداره. سرمايهوابسته،  دارويند نه، سرمايه مستقل... سرمايهگبعضي از دوستان مي
دار مستقل داريم. پذيرم كه سرمايهدر ايران من نمي داره. چه آقازاده باشه چه نباشه، چه به نهادي وابسته باشه، چه نباشه.سرمايه

نهاد قدرت كانال بزنه. اول هم با نهادهاي امنيتي. در اين ساختار و بنگاهش رشد كنه بايد با  هخواهد رشد كنكسي كه مي
  در ارتباط بود. داران و وزارت اطالعاتاسدبيگي با بانك

  برد: اشاره به وجود اختالف بنيادي طبقاتي زير سوال مي را با »اقتصاد ملي«درستي او به 
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بديم به دولت،  تپه راگويند اگر هفتنيستيم؟ ميمزده. مگر ما جزو ملت ي اقتصاد ملي يك فريبه. حق ما فقط يك دستواژه
   شود، مگر ما جزو ملت نيستيم؟تپه ميپول ملت خرج هفت

شويم. او ابتدا اقتصاد ملي را فريبي براي پوشاندن وضعيت بودن اقتصاد ملي وارد جزئيات نميبودن يا واقعيفريب موردما در 
ببخشاييم و بپذيريم كه او  بخشيكند كه مگر ما جزئي از ملت نيستيم. بايد با تسامح بر كند و بعد اضافه ميطبقاتي استفاده مي

  كند.از ادبيات بورژوازي براي نقد وضعيت استفاده مي

يابي مستقل از بورژوازي، ي كارگران و تشكلدرستي بر ضرورت اتحاد و مبارزهبهتا اينجا نمايندگان كارگري حاضر در جلسه 
ي و تبعات آن براي كارگران سياس-در ايران، فساد گسترده در ساختار اقتصادي مناسباتبودن داريسازي، سرمايهنقد خصوصي

، تاكيد كردند. حال به بررسي »وحدت ملي«بردن اقتصاد ملي با اشاره به وضعيت متفاوت طبقات اجتماعي ذيل اين سوالو زير
  پردازيم.هاي آن ميبررسي مصاديق و ريشه وجوه اشتراك بين نمايندگان اين طبقات متخاصم و

  

  راك در ديدگاه افراد حاضر در نشستاساس وجوه اشت :بورژوايي آگاهي
طرف نمايندگان . از يكاشتراك نظر دارند» فساد«ي حاضرين در اين نشست با وجود اختالف در پايگاه طبقاتي در مورد مقوله

از اقتصاددان تا بخش اي كرده و از سوي ديگر قافلهبخش خصوصي اشاره شان بههايواگذاري شركت در كارگري به فساد
ايران و نهادهاي امنيتي و و ساختار سياسي مندان همگي به فساد در اقتصاد اصطالح واقعي تا سياسيون و دغدغه بهخصوصيِ 

  پردازند. نظامي پشتيبان آن مي

هاي هايي همچون قيمت واگذاري، روابط مالي مقامارهرا با گزتپه فساد در واگذاري شركت نيشكر هفت اسماعيل بخشي
دهد ها نشان ميارهگذاشتن روي همين گزبا دست سلطانيدهد. داران و نهادهاي امنيتي با مالكين جديد نشان ميدولتي و بانك

سازي در ايران شده است. شخصي به نام اصطالح واقعي نيز به همين داليل قرباني خصوصيبه كه چطور اتفاقا بخش خصوصيِ 
ي خودش يك كه به گفته محسنداند. هاي اقتصادي به نهادهاي نظامي ميسازي در ايران را واگذاري بنگاهخصوصي مهران
دليل عدم استقبال از هاي خصوصي را شناس است، زدوبند در واگذاري و نبود كارشناسي و ارزيابي از منابع مالي بنگاهجرم

   كند.سازي و مهمترين آسيب آن عنوان ميخصوصي

 كردهتعريف » غارتي-داري رفاقتيسرمايه«اقتصاد ايران را يك  ،اسماعيل بخشيدر نقش يك اقتصاددان در پاسخ به  راغفردكتر 
سواستفاده از هايي چون مشخصه راغفر. اين يك ترم در اقتصاد سياسي استكند كه و از اين تعريف با اين پشتوانه دفاع مي

، سلطان شكر، واردات ميوه يخودروساز ،هاي انحصاري (همچون وارداتطاي فرصتخود و نزديكان، اعقدرت براي منافع 
كه از دولت  شماردداري رفاقتي برميسرمايههاي را از ويژگي »عدم حاكميت قانون«و خروج منابع ارزي) به دوستان و رفقا و 

 »گذاريكاري در نظام قيمتدست«را . همچنين ويژگي ديگر اين اقتصاد پرشتابي به خود گرفتنهم به بعد اين روند شكل 
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به او در پاسخ  شود.، بازار آزاد باعث كندن پوست مردم ميقضاييقانون و دستگاه مستقل  يتعنوان كرده كه در نبود حاكم
چرا هر چيز خوب "پرسيده بود:  راغفرسازي كه از اجراي ناب و بدون فساد خصوصي داران پروپا قرصاز طرف ،نيليجناب 

شود؟ به محض مخالفت كردن دولت و ... در اين كشور به ضد خودش تبديل ميسازي، كوچكمثل بانك خصوصي، خصوصي
بدون ردكردن خوبِي آن  "خواهيد.خواهيد دولت را چپ كنيد و دولت چاوزي ميشويم كه ميشويم و متهم ميسركوب مي

ه و آن هم منافع است. منافع حاصل از غارت منابع عمومي دليل اين است كه هر چيز خوب مثل ملتنها يك ك": گويدميچيزها 
ها و اعتراضات كارگران، براي نمونه به آزادي بورس بازان در تجمع و سركوب تجمع "... در ايران به ضد خود تبديل مي شود.

يه جاي دنيا بازار سرماهمه"كند كه: بازان را چنين عنوان ميضرر و زيان بورس فرهنگيان و بازنشستگان اشاره كرده و دليل
ها قبل تذكر داده دهي بورس از مدتگذاري در توليد منفي است و ضرركه در ايران سرمايهانعكاسي از توليد است در حالي

و  اسماعيل بخشيكه پاسخ كند مي اذعانراغفر  "د.راي جبران ضررهاي بورس تزريق كرليون دالر بمي 200شده بود. دولت 
و يك طرفدار  كارگر مبارزك غارتي است. بايد بپرسيم كه چطور جواب ي-داري رفاقتيسرمايهآن وجود يكي است. و  نيلي

  شود؟يكي ميناب و حاكميت قطعي بازار آزاد، سازي خصوصي

ي ي فساد را نقطهبند است كه مقولهواقعيت نيست و اتفاقا همين بيان نيمبخشي از واقعيت است، اما تمام  فساد گستردهوجود 
ي اما اين فساد چيست و ريشهاند. ي اشتراك بين كساني كه در دوسوي نبرد طبقاتي ايستادهكند. نقطهحاضر مياشتراك افراد 

مان هاي دانشمند اقتصاددانبراي تعريف فساد از گفته اگرداري است. هاي هميشه موجود در سرمايهآن كجاست؟ فساد از ويژگي
نفعان اين منفعت صاحبين قدرت هستند. آيا از قدرت براي منفعت و البته ذيفساد يعني سوءاستفاده كمك بگيريم،  راغفردكتر 

ها رسميت بخشي واقعي آنداري قائل نباشيم و بدانيم نقش در سرمايه و دستگاه قضايي اگر شاني ماورايي براي قانون و دولت
داران در تمام نقاط دنياست، عبارت سوءاستفاده از قدرت براي منفعت ويژگي مشترك تمام به دزدي و فساد آشكار سرمايه

 مدد همين رفاهغربي، اتفاقا به يكشورهاي پيشرفتهداري با هر درجه از رفاه نيست؟  آيا اين فساد نيست؟ در كشورهاي سرمايه
اد و دزدي به حق اعتراض و ... واقعيت اين فس، آزادي بيان، خواهيهاي مسلط بورژوايي همچون دموكراسيو گفتمان نسبي 

كه شده كه انگار دولت حافظ منعفت عمومي بوده و همگان در مقابل دستگاه قضايي برابرند. حال آنشكلي روايت و دروني
پس  كار نخواهند بود.گذاري و خريد نيرويي وجود نداشته باشد حاضر به سرمايهداران وجود دارند و اگر منفعتدانيم سرمايهمي
شده اضافي خلقا بخشي از ارزشكنند و تنهامكان خريد نيروي كار را پيدا مي ،ها با پشتيباني دولت، دستگاه قضايي و قوانينآن

  دهند. آيا اين فساد نيست؟ را به او در قالب دستمزد مي

هاي بورژوايِي داري غربي با گفتمانآيا كشورهاي سرمايه .گيردداري سرچشمه ميفساد از ماهيت مناسبات سرمايه به اين معني
اثري مضاعف در به ها كشند؟ خير. اتفاقا همين گفتماندارانه را به چالش مي، ماهيت فساد سرمايهشفافيت و مبارزه با فساد

اي تر دارد. با خلق يك تصوير از جامعهوري پايينكشورهاي غيرپيشرفته و با نرخ بهرهانحراف كشيدن مبارزات كارگران در 
وايي نمايندگاني براي خود يابي دارند و حتي در مجالس بورژكنند، حق اعتراض و تشكلكه در آن كارگران در رفاه زندگي مي

گذاشتن جاي دستتا به دادهديگر كشورها ارائه رگران يك بديل نمايشي براي كا ،كنندشان دفاع ميكرده كه از منافعانتخاب
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و نه براي ازميان  اش)(از نوع غربي خوب داريسرمايه با پذيرش نوعي، تمام نبرد ي طبقاتيو پيگيري مبارزه روي منشا اثر
  دنبال شود.  اشبرداشتن

مبتني بر استثمار كارگران  هاي آن كه همان مناسباتبودن ريشهماندن فساد در كشورهاي پيشرفته و نامعلومزمان با پوشيدههم
را يت پوشاندن آنسادي هستند كه قابلممكن دچار ف ترين شكلِداري همچون ايران در ملموساست، ديگر كشورهاي سرمايه

شكل ممكن ترين ختزمو  ترينبلكه به علنيدارد، مخفي نتنها صورتي رفته ديگر خالف كشورهاي پيشكه برندارند. فسادي 
 راغفرطور كه نكاري وجود ندارد كه اين دمل چركين به حادترين شكل خود را آشكار نسازد. هماوعيان است. ديگر ساز

و  اين فساد علني وشنِهاي رنهها نموگويد انحصارات خانوادگي در صنايع، واردات، خودروسازي و انواع و اقسام سلطانمي
داري ايران اد علني سرمايهخواهد فسكند بلكه مياي نميهاي آن اشارهت طبقاتي فساد و ريشهالبته او به ماهي هستند. گسترده

  داري خوب تبديل شود.داري بد به سرمايهكشورهاي پيشرفته شود و يا سرمايه تبديل به فساد مخفيِ

و » ساالنه يسرانه درآمد«سال گذشته با متغيرهايي همچون  60جنوبي در  يبا مقايسه وضعيت اقتصادي ايران و كره راغفر
وضعيت به مراتب بدتر  در اقتصاد توانست» توسعه«براي برداشتن موانع  »عزم سياسي«رسد كه ميگسترده به اين نتيجه  فساد
جا چند ان قرار دهد. در اينبه امروز ايركره را در موقعيت به مراتب بهتري نسبت را نسبت به ايران تغيير داده و  جنوبي يكره

  :آيدپرسش به ميان مي

ر چنين است اين اگ جا بهبود بخشيد؟دار و كارگر را يكمنافع طبقاتي سرمايه» توسعه«توان ذيل عامل آيا مي -1
  بهبودبخشي تا كجا ممكن است؟ 

پذير است كه ا جايي امكانازتوزيع ثروت تنها تگيرد و بكه توسعه بر مبناي استثمار شكل ميشود؛ به اين دليل ساده خير نمي
  پابرجا باشد.استثمار يعني مبناي توسعه 

 گيرد؟ميقرار كدام سمت نبرد طبقاتي در اين نهاد عزم سياسي مربوط به چه نهادي است و  -2

توان از دولت نابراين نميبداران است، دولت سرمايه آنْ عزم سياسيِ عاملدار است و ي سرمايهاين شكل از توسعه، خواست طبقه
   دار انتظار داشت كه منافع طبقاتي پرولتاريا را تامين كند.ي سرمايهطبقه

يافته در قبال سعهكمترتواصطالح بههاي در مقايسه با عملكرد دولت رفتهپيشهاي عملكردهاي متفاوت دولتليل د -3
  يست؟كارگران چ

اي و ها اتحاديهبا جنبش يها مخالفتي كارگر متفاوت است. در كشورهاي پيشرفته، دولتهاي سركوب طبقهروش
داري جلوگيري سرمايه نِرندبُ  ي كارگر و زير ضربشدن مبارزات طبقهندارند و اتفاقا از همين طريق از راديكال 6سنديكاليستي

                                                            
گردند و به محض شوند، بيشتر پديدار ميها ميهمان اندازه عناصري كه موجب ايجاد و پيشرفت اتحاديههرقدر صنعت مدرن و رقابت، بيشتر توسعه يابند، به". 6

(ماركس؛ فقر فلسفه؛  "روز بر صالبت آن افزوده شد، ديگر مدت مديدي الزم ندارد كه يك واقعيت قانوني نيز شود.دي شد و روزبهآنكه اتحاديه يك واقعيت اقتصا
   )177ي صفحه 1383ي آرتين آراكل؛ نشر اهورا؛ ترجمه



١١ 
 

ند زدوبند كنند. توانهاست بهتر مياشرافيتي كه در صدر اين اتحاديه احداقل دستمزد بتعيين در جريان  طور مثالبهكرده و 
گونه، هر لحظه ممكن است ، در كشورهايي چون ايران وجود هر سنديكا يا اتحاديه به دليل استثمار متوحشبرخالف اين رويه

 كنند. ي كارگر را غيرقانوني اعالم ميمستقل طبقهيابي داري رفته و بنابراين هرگونه تشكلبه سمت زيرضرب بردن سرمايه

 آيا مشروط به يك عزم سياسي است؟ اصطالح رفاقتياقتصاد بهرفت از برونكار راه -4

ا خارج شدن از اين يوردن و وجود آبهبراي . وجود داشته استچنين شرايطي  وجود آمدنبراي به سياسي يخير؛ اتفاقا عزم
يايد. آگاهي بوجود شرايطي مادي باعث شده است كه چنين وضعيتي بهكه كساني آگاهي پيدا كنند، وضعيت، پيش از آن

حاكم در يك جدال  هاي رقيب بورژوازيتواند از سوي جناحمسئوالن در همين شرايط شكل گرفته است. عزم سياسي تنها مي
رفين اين جدال انتظاري طتوان از ندارد و نميي طبقاتي مستقيم به انجام رسد. اين عزم سياسي هيچ نسبت مستقيمي با مبارزه

 جهت تامين منافع پرولتاريا داشت.

و  ان بورژوازي، نمايندگحاضر در نشست نمايندگان كارگرِ مرور اين نكته خالي از لطف نيست كه تا اينجا وجه مشترك 
از تبييني طبقاتي  يئهارا از يك سو و عدم اشتراكي فساد در حاكميت ايران است. اين وجه اقتصاددان ما پرداختن به مسئله

اعت ورزيده و اختالفات وضعيت را در حالتي قرار داد كه دو سوي اين بحث به اين وجه مشترك قن ،ي فساد از سوي ديگرئلهمس
كارگران  مبارزات«توانيد به كتاب براي آگاهي بيشتر در اين خصوص، مي. مطرح كردندخود را در چه بايد كردهاي خود 

مراجعه  73الي  56فحات داري و فساد، ص، فصل سرمايهروزبه راسخي نوشته» آيندهها و فرودها، نقدي رو به تپه، اوجهفت
 كنيد.

  

  شده در نشستي ارائههاكرديدباچه
خاستگاه "زندگي كرد.ا است. شورا را بايد طرح آلترناتيو ما شور"گويد: بايد كرد چنين ميدر مقام چه آسايششخصي به نام 

شده كه نظام سياسي بر مبناي اين تحليل ارائه آسايشو هدف اين شورا با شوراهاي پتروگراد كامال متفاوت است. اين شوراي 
ي شكلي از دموكراسي مستقيم در همه ،مقابله با اين استبداد دموكراتيك است. تنها راهغير سياسيِ  حاكم بر ايران يك نظامِ 

هاي اجتماعي، آزادي بيان!، حق اعتراض (البته به آزادي جنبش وجود اگر منظور از دموكراسي، است. ماعيهاي اجتساحت
هاي جنسي، نبود گرداني، آزادي اقليت، آزادي حجاب، آزادي سگنظارت استصوابيداري)، نبود چيزي غير از مناسبات سرمايه

بودن نظام سياسي حاكم بر ايران نداريم، ا شكي در غيردموكراتيكم دان و ... است،شوراي نگهبان با شش فقيه و شش حقوق
ولتاريزاسيون گسترده حتي در پر درقدر كه شكي داري بر ايران نداريم، همانچيرگي مناسبات سرمايه درقدر كه شكي همان
همين دليل است كه نيازي به برقراري يك حاكميت دقيقا به 7.بريمنميين مناطق ايران تركنار دورافتادهوگوشه

                                                            
ي داشته باشند، در ماهيت امر حتما همه ديكتاتوري ها هر شكلها يكي است: اين دولتالعاده متنوع است ولي ماهيت آنهاي بورژوازي فوقشكل دولت". 6

دنبال دموكراسي در بهشوراخواهاِن امروز دربه )1384ي محمد پورهرمزان انتشارات فردوس؛ ؛ ترجمه709ي ي آثار؛ صفحه(لنين؛ مجموعه "بورژوازي هستند.



١٢ 
 

ي كارگر طبقه تر سركوب ايدئولوژيكفتهو پيشر سرمايه ترپيشرفتهكه بخواهد مناسبات  داريمن از نوع مذكور بورژوادموكراتيك
 نفع در ايرانبه عامليت بخشي ديگر از بورژوازِي ذي !نيازي نداريم كه يك انقالب بورژوادموكراتيك را در ايران حاكم كند.

زندگي كنند. هرچند بر اين نكته كارگران تحت استثمار همچنان  ،با شكلي دموكراتيك!اتفاق بيافتد كه  شانو حاميان غربي
از شوراهاي «درخشان ي براي اطالع بيشتر به مقاله موجود نيست. ،الحالكم فيدستِ نيز واقفيم كه چنين امري در واقعيتِ

    نشر اينترنتي مراجعه كنيد.، پوريا سعادتيي نوشته» پتروگراد تا شوراهاي پست مدرن

رگران را دارد، رزات كاكشيدن مباسوي طبقات متخاصم نقش به انحراف عنوان وجه اشتراك بين دوكه فساد بهطور همان
عنوان هدف اسي را بهيابي به دموكردست -كه البته غير دموكراتيك هم هست–بودن نظام سياسي ايران خوانش غيردموكراتيك

هاي ترين شكل دولتاليع. مگر دموكراسي كندداري را منحرف ميو از اين طريق مبارزات كارگران عليه سرمايه كندتعيين مي
شود الب اجتماعي چطور ميرد؟ بدون يك انقي طبقاتي قرار گيعنوان هدفي براي مبارزهتواند بهبورژوايي نيست؟ پس چطور مي

مطرح  »فساد«در مورد ه كدنبال بديل گشت؟ تمام مطالبي را به -كاري با استثمارگرانمگر با سازش- دارينظام سرمايهدرون 
پس از انقالب  در حين و كه شوراهاي پتروگراد تنهاعينا تكرار نمود. حال آن »استبداد«ي شود با جايگزيني واژهكرديم مي

ي دست طبقهعيني و ذهني به كه قدرتيعني زماني .يا اتفاق افتاداجتماعي، نابودي دولت بورژوايي و برقراري ديكتاتوري پرولتار
ر آنجا يك حزب قدرتمند در البته د داري بود.كارگر افتاده بود و افق مبارزه، سرنگوني دولت بورژوايي و نفي مناسبات سرمايه

د دموكراسي دار از آسايش كهعهده داشت و خوانشي ي سركوب قهري عوامل بورژوازي را بهمركزيت وجود داشت كه وظيفه
راهاي پس از كه شوحال آن شده،از دموكراسي بورژوايي غربي گرفته آسايشدر آن زمان نبود و در آينده نيز نبايد باشد. الگوي 

هيچ بعيد  ل گرفتند.نقالب در بستر سركوب قهري استثمارگران و حاكميت اكثريت بر اقليت يعني ديكتاتوري پرولتاريا شكا
براي آگاهي  د بلرزند.خو رداري با شنيدن ديكتاتوري پرولتاريا چون بيد بنيست كه همين آرزومندان شورا در شرايط سرمايه

چپ عليه «ود متن شپيشنهاد مي خواه،شوراگرايي و پيداشدن چپ ريويزيونيست دموكراسيهاي تئوريك در مورد ريشه بيشتر
  نشر اينترنتي را مطالعه كنيد. ،وحيد اسديي نوشته» كمونيسم

ر [در ايران وجود دارد] دنئوليبراليسم اقتصادي "كند كه: چنين بيان ميرا اش از وضعيت موجود تحليل چگينينام شخصي به
تبليغ براي نظام و به ها آزادي ندارند بلكه در كنار مساجد و صداوسيما نگرفته و تشكلليبراليسم سياسي هنوز شكلكه حالي

مشكل  اواز نگاه دو هدف وجود دارد: نئوليبراليسم اقتصادي و ليبراليسم سياسي.  چگيني براي. پردازندمي "مهار كارگران
و اگر نئوليبراليسم اقتصادي به جان كارگران  ليبراليسم اقتصادي در ايران اتفاق نيفتادهاينجاست كه ليبراليسم سياسي همراه با نئو

براي  -كار با استثمارگرانسنديكاليسم سازش–ها توانند از مواهب ليبراليسم سياسي كه همان آزادي تشكلها نميافتاده آن
ذهاني االشكلي بينتوان بهمفهوم را تنها ميليبراليسم سياسي است. البته اين دو  برقراري اوبديل . پس اعتراض است استفاده كنند

تر را ي دقيقي مباحثهبريم: انگيزهصورت مفهومي زير سوال نميپردازي را بهو ما اين عبارت قبول كرد چگينياز و سطحي 

                                                            
اي از اپورتونيسم و ريويزيونيسم ها تركيب پيچيدهاند. آنداري گرفتهي سرمايهپيشرفتهي غربي يعني كشورهاي هستند، الگوي اين دموكراسي را از كشورهاي پيشرفته

  عنوان هدف مبارزات كارگران قرار دهند. خواهند بهي دموكراسي غربي) را ميهستند. نوعي از ديكتاتوري بورژوايي (نمونه
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را فهميد. هر دو  آسايشو  چگينيتوان نزديكي بين آراء كند. با اين همه تا همين جاي كار ميايجاد مي خِرَدسطح باالتري از 
  داري هستند. دنبال دموكراسي در نظام سرمايهرا پذيرفته و بهيعني استثمار متوحش عصر حاضر در عمل نئوليبراليسم 

ني جمهوري يعخواهي را از خود دولت استثمارگران كند: او حقبه روش ديگري به موضوع نگاه مي محسننام شخص ديگري به
سازي ها توسط نهاد خصوصيكارشناسي وارزيابي قيمت بنگاهاش از موضوع چنين است كه شناسيكند و آسيبطلب مياسالمي 

كار شده و بهبايد دست طور خاصبه سازيطور عام و نهاد خصوصيباعث اين همه اعتراض شده است. پس خود حاكميت به
شباهت دارد. گويي استثمارگران نياز به آگاهي نويني دارند و چه  راغفرهاي ها به گفتهصحبت اين از فساد جلوگيري كنند.

  ها گوشزد كنيم!خوب كه ما به آن

دوستي خود را در شده و نوعزدههاوس هيجانتاسيس كالبتازه يكه صاحب مجتمع تجاري است از حضور در شبكه مرتضي
يابي از مشكالت در قوانين موجود براي تشكل كند وجا جمع مييك ارتشدر تج هايشكنار آگاهي از نبود عواقب ملموس حرف
كار دليل كرونا بخشي از نيرويبود بهتر گفته است كه كمي پيشگويد. اين درحاليكارگران در مقابل مشكالت معيشتي مي

درك كرد كه  يمدرنتوان در فضاي پستزده را تنها مياش را تعديل كرده است. اين تناقضات هيجانمشغول در مجتمع تجاري
گويد: مي مرتضياما قسمت دردناك موضوع آنجاست كه بخشي در جواب به  اين جلسه را نمايان سازد. سيال ي طنزآميزِ جنبه

كس هم حاضر نيست استعفا هايي كه داديم همه روي بحث كروناست. هيچگه مگه ما منكر اينيم؟ تمام بيانيهراست مي... "
كنند بدون وسائل بهداشتي. نفر كار مي 4000تپه مجبوره به شما خسارت بده. در هفتكنه چون ه. دولت هم تعطيل نميبد

شود كه چطور مي "يك معضل اجتماعي است و همه را از كارگر و كارفرما درگير كرده است. مسئولش دولت است.كرونا 
ها هاي يك سال اخيرشان همين حرفكند كه تمام بيانيهكند؟ او اضافه ميدار را تاييد هاي يك سرمايهيك مبارز كارگر گفته

، نشر جالل اعتمادزادهي نوشته» اين يك بيانيه كارگري نيست«ي مقاله دتواني اين سطور ميرا تاييد كرده است. خواننده
  به اين موضوع نخواهيم پرداخت. د؛ مابخوان ارگري در پيگيري اين مطالبهها و مبارزين كعملكرد تشكل اينترنتي را در مورد

ي اول اهميت دارد كه در درجهگويد را به حضار معرفي كرده و مي» تدريجبه«پادكست  حيدري حسينمحمدنام شخصي به
تپه موجود است: در يكي اسدبيگي سازي هفتكه دو روايت از خصوصي دهدادامه ميشود و ارائه تپه روايتي از وقايع هفت

كند توصيه مياسماعيل بخشي طرفدار روايت دوم است، به  حسينمحمدو از آنجا كه تپه. لوم بوده و در ديگري كارگران هفتمظ
از سوي  ،دوباره اي براي شكستن اعتصابِ شدن كه در برههتپه پيش از خصوصييكي از مديران هفت– كاظميكه بايد با 

. مسائلي كه شود كه روايت صحيح به ديگران ارائه شودو اين باعث مي كندمباحثه  -كار گرفته شدخصوصي بهمالكين 
با زيركي و  محمدولياست.  اسماعيل محمدوليتدريج با اجراي كند كامال همسو با همان پادكست بهمطرح مي محمدحسين
خود را از خالل اين روايت به  بايدكردهايچهدهد و تپه ارائه ميخبري مفصل از هفت عياري يك گزارشِمامهوشمندي ت

دنبال تحقق مطالبات ها بهاند، آنكند. حرف حساب او اين است كه كارگران مظلوم واقع شدهمندان حقنه ميكارگران و دغدغه
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د دهشان بيابند. بعد نشان ميي اعتراضاتسالهات صنفي خود از خالل تجربيات چندراهي براي مبارزو بايد معيشتي خود هستند 
هاي كند تشكلها را تامينتبع آن ديگر بنگاهتپه و بهتواند مطالبات صنفي كارگران هفتكه تنها تشكلي كه در شرايط حاضر مي

فرض او جدايي مطالبات صنفي از مطالبات سياسي كارگران است. اين قانوني موجود مانند شوراي اسالمي كار است. پس پيش
بخشد تنها از هاي زرد بورژوايي رسميت مياندازد و از اين راه به تشكلو سياسي جدايي مي ي صنفيالطائالت كه بين مطالبه

ي مطالبات صنفي و سياسي ه رابطهب بعدي آيد. در بخشبرميي يك ژورناليست طرفدار بورژوازي جمهوري اسالمي عهده
مبارزات «تپه به متن مبارزات كارگران هفت روند تواند براي آگاهي ازي اين سطور ميخواننده بازخواهيم گشت.كارگران 

  نشر اينترنتي مراجعه نمايد. روزبه راسخي نوشته» ها و فردها، نقدي رو به آيندهتپه، اوجكارگران هفت

هاي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در مورد رفع بيكاري و وعده كرد اقتصاددان خواهيم پرداخت. اوبايدحال به چه
پذير است ولي نيازمند تغيير در نگاه در مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي هاي انتخاباتي براي اشتغال امكانوعده"گويد: مي

اين  "نگاه امكان اصالحات وجود ندارد. .. بدون تغييرِبراي اين تغيير، نياز است كه آگاهي در ميان مسئوالن پديد آيد. است.
ها را در ي كارگران يك بنگاه؛ پس بايد اين حرفوند و نه در سطح بهبود معيشت روزمرهشمسائل در سطح سياسي مطرح مي

كه در سطح كالن چيزي جز يك انقالب زند در حاليبندي نمود. در اين سطح او از اصالحات حرف ميسطح كالن دسته
فرض كارهاي كالنش با پيشآيد كه راهميچنين بر راغفرهاي برد. از گفتهاجتماعي وضعيت استثمار كارگران را از بين نمي

-داري در ايران و راههاي وضعيت سرمايهصورتي تخيلي واقعيتشود. همچنين او بهداري مطرح ميپذيرش يك دولت سرمايه

 چراكه درك اينجاي گيرد و بهرا ناديده مي هاي بورژوايي با يكديگرو تنازعات دولت سرمايههاي كارهاي مقابله با بحران
 ، تغيير در آگاهي مسئوالن آوردهروي با اين روشِ خاص هاي تعديل ساختاري در اقتصاد و سياستجمهوري اسالمي به سياست

كند. او اضافه بان طلب مياو رهايي را از زندان. داندضروري ميرفاه خود در بهشت دولت را براي رسيدن به عدالت اجتماعي
فكر نيست و او كوته "كردن اعتراضات است.ند؛ نتايج آن سركوب يا منحرفاشه نيازمند همسرمايه و قدرت همي"كند كه مي

هاي اش در دفاع از بورژوازي است. از حرفاندازد از آگاهي سياسياگر بين سرمايه و قدرت در كشورهاي پيشرفته فاصله مي
اي وجود دارد. البته اين واقعيتي است كه بين قدرت و آيد كه بين سرمايه وقدرت در كشورهاي پيشرفته فاصلهبرمي او چنين

يعني در آن كشورها فساد  اي به مراتب بيشتر از كشورهايي چون ايران وجود دارد.كشورهاي پيشرفته، فاصله بعضي سرمايه در
و  مشاهده نيستو يا با چشمان بسته قابل  كمتر است -طبقاتي كه باالتر توضيح داديم (عام) و نه آن فساد-علني (خاص) 

با اين همه هر دوي اين نوع كشورها  تر كرده است.رنگظاهر با سرمايه كم، حساب خود را بهدولت با برقراري خدمات عمومي
سطح معيشتي اعتراضات  ،خطر نيافتد. منظور او از اعتراضاتكنند كه نظم مناسبات سرمايه بهتاجايي اين فاصله را حفظ مي

 ،كند. به لطف اين تردستيگويد، سطح كالن سياست را مطرح ميي قدرت و سرمايه سخن مياز رابطه كه وقتياست در حالي
افق اصالحات كالن سياسي مد نظر  باي فعلي از نگاه او در سطح معيشتي است ايران كه در مرحلهافق مبارزات كارگري در 

عزم "ترين رمز، رفاه مدنظرش مهميابي به دولتبراي دستكند كه خورد. او اضافه ميخودش كه دولت رفاه است پيوند مي
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ي جنوبي با اوضاع اقتصادي به دهد كه چطور كرههايي نشان ميبا مثالدر ادامه است.  "سياسي براي سركوب موانع توسعه
ا فساد كه مانعي براي مسئوالن و وجود عزم راسخ براي مبارزه ب مراتب بدتر از ايران، ظرف شصت سال توانست با تغيير آگاهيِ 

توان ها از طرف حكومت را ميي بسياري از سركوباتفاقا دليل عمده يابد. گيري دستهاي چشماست به پيشرفت »توسعه«
 هاگذاري شوند، آيا نبايد آنبه عنوان سركوب موانع توسعه دانست: اگر كارگران به حقوق خود اعتراض كنند و سد راه سرمايه

ه و نمونه براي افشاي فساد در ايران از اطالعات ميداني خود استفاده كرد راغفر توسعه دانست و سركوب كرد؟ مانعي براي را
زده است و با  قاليبافهر محرمانه روي اسناد فساد نامزدهاي انتخابات و يا شهرداري تهران در زمان كه خودش مُ آوردمي

ي خودش اسمي بياورد مجبور است كه فردا پاسخگو باشد. كسي كه به گفته گركند كه اآوري اضافه ميمظلوميت چندش
ترين تريبون ايدئولوژيك مهمو نيز از -زند بخشي از فساد اداري حاكميت ايران است و مهر محرمانه براي سرپوشي فساد علني مي

، با افق سياسيِ رسيدن -ديابمياييِ بورژوايي گربراي دفاع از توسعهداري ايران يعني صداوسيما فرصت ابراز نظر حكومت سرمايه
 عنوان حاميبه در روز كارگر -اندشده !البته با عامليت مسئوليني از حكومت بورژوايي كه به اين امر خطير آگاه-رفاه به دولت

او به انحراف ي كارگر نيست؟ آيا هدف اعتراضات كارگران حاضر شده است. آيا او چه در خفا و چه در عيان دشمن طبقه
هايي هدف حمله ري بايد او را در چنين نشستكشاندن مطالبات معيشتي و سياسي كارگران نيست؟ اتفاقا مبارزين كارگ

  قرار دهند. امان مستقيم و بي

 زيرگونه اينرا  راغفركرد بايدچه ،است در جلسه واقعي اصطالح بخش خصوصيِ مستقيم كارفرمايان به يكه نماينده سلطاني
تواند اصالح بكند چون ساختار چند دولتي است. ما دولت پنهان نبايد داشته عزم سياسي هم در اين ساختار نمي"برد: سوال مي

تواند جلويش تواند هركاري بكند و دولت هم نميمي (احتماال منظورش خصولتي است) دولتييم. چگونه يك بنگاه غيرباش
از  راغفرچراكه  .كندبيان ميرا بدون هرزگي در دفاع از رسيدن به دولت رفاه  راغفرهاي ها و آرماندر واقع او حرف "ستد؟ياب

را دارد كه كارگرانش اش توان اينمدد سرمايهبه سلطانياز اين دستگاه است ولي  قسمتيگيرد و طور مستقيم حقوق ميدولت به
 .نهادهاي حكومت بورژوايي جمهوري اسالمي وارد زدوبند شودكه مستقيما با بدون اين را استثمار كرده و پول به جيب بزند

هدف قرار  ،را به عنوان سيبل حاكميتاستثمارگران، بخش از ديگر صدا با يابد كه در قامت يك استثمارگر همو فرصت ميا
وجود داشته باشد؟ اولي ي دولت مسئلهمواجهه با دهد. آيا بين كارگران يعني استثمارشدگان و استثمارگران نبايد تفاوتي در 

داريِ مطلوب خودش است. آيا نمايندگان داران است ولي دومي هدفش رسيدن به دولت سرمايههدفش نابودي دولت سرمايه
  مبارز كارگر نبايد بين خود و اين استثمارگران يك خط فاصل كشيده و حساب خود را از اين دشمنان طبقاتي خود جدا كنند؟

كرد هم پاسخي مغشوش به بايدين و نمايندگان كارگر در مورد چهارزرژوازي از جمله اقتصاددان، مببرخالف نمايندگان بو
  گويد: تپه از كارفرماي خصوصي، ميگيري هفتدر مورد بازپس بخشيوضعيت دادند. 
چيزي نيست كه در حبت سر وان پس بده. صا. دولت بايد تخوام سر به تن هيچ دولتي نباشهگم بديم به كارگرا، ميمن مي

  مديران قبلي نه دولتي بلكه از كارگران بودند. د، صحبت سر چيزي است كه االن هست.آآينده مي
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تپه به كارگران چيست؟ آيا نوعي خودمديريتي از نوع جنبش اشغال تحويل هفتاز  بخشيي در اينجا معلوم نيست كه خواسته
  ي كارگران و مديران در استخدام دولت بودند؟دولتي كه همهها در آرژانتين است يا بازگشت به مدل كارخانه

  كند: اصطالح كارگري اشاره ميهاي زرد بهدرستي به موضوع تشكلبه چگينيو  ميناييدر جواب به  او
مان چون ما هيچ اميدي به گرفتن حق هاي تمام كارگران داشتن تشكل مستقل كارگران استاصال يكي از مهمترين خواسته

كه به نام كارگر داره براي احزاب  ه. يه تشكليدونيمرو كارگري نمي، ما اصال اينكارگر يخانهمثال همين  .دولت نداريماز 
  نويسند.اش و چارتش رو كارگران نمياين اسمش فقط يه ويترينه. اساسنامه كنه، يا مثال شوراي اسالمي كار،سياسي كار مي

يابي كارگران گويد كه چه شكلي از تشكلهمه نميبا اين كند.تپه اشاره ميكارگران هفتو بعد به سركوب مجمع نمايندگان 
  تپه بايد در دستور كار مبارزه قرار گيرد.هفت

ديم ولي به ما معترضيم و راي نمي"گويد: مي سلطانيهاي قدرتمند در آلمان در جواب به پس از تاكيد بر وجود سنديكا بخشي
 بخشي "هاي كارگري را تقويت كنيم.هاي اجتماعي رو تقويت كنيم، تشكلپاي خودمون وايسيم. نهادگيم روي مردم مي

سطح يك نهاد اجتماعي  بههاي كارگري را كنيم، ولي در ادامه تشكلكند كه در انتخابات شركت نميدرستي تاكيد ميبه
آزادي داران خودمختاري و طرفدار محيط زيست، داران حقوق زنان، نهادهاي طرفتوان طرفمي–همچون ديگر نهادها 

هدف استفاده كرديم به اين دليل است كه اگر  بردنتحليلكه چرا از عبارت . اينبردتحليل مي -برد قومي/مذهبي و ... را نام
، در گام استكردن مطالبات كاري و معيشتي خود اد و مبارزه و تالش براي برآوردهاتح كارگري، هاي مستقلتشكلي اوليه

شان تنها تامين مطالبات معيشتي باشد، همچنان ها يا هدف نهاييكشند. اگر گام نهايي آنداري را به چالش مينهايي نظم سرمايه
داري، از دولت رمايهبا پذيرش حاكميت ساند كه همچون نهادهاي اجتماعي ديگر اند. پذيرفتهي استثمار خود را پذيرفتهادامه

هاي وپاخت كنند. مثالداران ساختهايي با دولت و سرمايهتوانند در بزنگاهها ميداري طلب امتياز كنند. همين تشكلسرمايه
گيرند و پيشنهادات ي قدرتي كه ميواسطهها بهها و سنديكاها در تاريخ وجود دارد. آناتحاديه آميزفراواني از عملكرد خيانت

  . شوندميي كارگر نچيزي جز دشمنان طبقهداران دريافت كنند، گيري كه از طرف دولت و سرمايهدندان

  گويد: چنين ميدر تاييد اقتصاد رفاقتي  بخشي
ترين حالت بدون خيابون ديم؛ در رفرميستيكنين؟ ما پيشنهاد آنارشيستي نمي خوايين درستشاقتصاد رفاقتي هست، چطور مي

   شه.تشكالت و اعتراضات حتي با نگاه رفرميستي و نه براندازي و انقالب و... بدون خيابون نميشه. نمي

گويد مي بخشيرا از منظر طبقاتي بررسي كرديم. هاي قبلي داديم و آنما توضيحات كافي را در مورد اقتصاد رفاقتي در بخش
رد سياسي و شود بُ البته وقتي اعتراضات به خيابان كشيده ميرسد. و اعتراضات بدون خيابان به نتيجه نمي شدنمتشكلكه 

يابي تشكل يابي نيست.جايگزين تشكل ر يابُميان خيابان وجودبا اين  ،بسيار بيشتر از اعتراضي در محيط كار ،تبليغاتي زيادي دارد
ي اعتراض دارند كه ها دشمن مشخصي در لحظهگيرد. آنشان شكل ميكارگران يك شركت بر مبناي منافع مشترك

 مستقل از بورژوازي ها بايد يك شكل منسجم بگيرد. با آن شكل منسجم كه تشكل كارگريِ كارفرماست. نيروي جمعي آن
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يابند تا با اتحاد به اقتضاي شرايط با اعتراض و يا اعتصاب كارفرماي خود را در اين نبرد تحت فشار قرار ها قدرت ميآن ،است
 ندتوانتوانند در شرايطي مشخص با راهپيمايي و اعتراض در خيابان صداي خود را بلندتر فرياد بزنند اما نميدهند. كارگران مي

  د.هنقرار د تشكل برِ يا ميانجايگزين  را خيابان

  دهد كه:ادامه مي بخشي
شمالي يا ونزوئال كنيم. مگر  يخواييم كشور رو تبديل به كرهگن ميكنند. مين اقتصاد كشور معرفي ميعنوان مخربيرو بهما

تونن بخونن اونجا حجاب آزاده، زناشون مي ]دهخن[ايم؟ ما دنبال آزادي هستيم. اونجا استبداديه. انگار اينجا سوئيسه. ما ديوانه
 اشه.نب حتي ممكن عقايد من ]با مهرباني[دنبال هر چي هستيم كه بتونه حال مردم رو خوب كنه. ما به ]با ذوق[ تونن برقصن.مي

   ]يك شهروند خوب[ عنوان يك كارگر...نوان يك ايراني، بهعمنم به عنوان يك شهروند، به ]اي دموكراتيكبه شيوه[

آزادي تشكالت كارگري كه پيشتر گفته بود با  بردنبال آزادي است و نه استبداد. مضامين اين آزادي را هم عالوهگويد بهمياو 
عنوان كند. پس او بهگويد و بر حقوق شهروندي تاكيد ميكردن حال مردم ميكند. از خوبآزادي حجاب و رقص تكميل مي

كارگِر  اينجا ديگر او در قامت يكيك شهروند و جزئي از مردم ايران به دنبال آزادي است حتي اگر عقايد خودش نباشد. در 
زند. او به دنبال آزادي است ي مردم حرف ميطبقهي بيتوده ازي طبقاتي را به سخره گرفته و نيست. او مضامين مبارزه مبارز

دهد و نه براي زنان رقص نه آزادي از قيد و بند طبقاتي جامعه بلكه آزادي از استبدادي كه نه به تشكالت كارگري اجازه بروز مي
اتي كارگران است، او حتي حاضر پذيرفتيم كه عقايد او بر مبناي پيگري منافع طبقاگر ميو حجاب و آواز را آزاد كرده است. 

نيست. او تبديل به فعالي   مبارزاست براي حال خوب مردم! از عقايدش بگذرد. چه شهروند دموكراتي... او ديگر يك كارگرِ 
آنجا كه نهادهاي اجتماعي بايد تقويت شوند، دموكراسي بايد برقرار شود، آزادي بايد  ي مدني شده است.ي جامعهدر حيطه
گرايي جز در سطح اتحاديهشته باشد، حقوق شهروندي رعايت شود و حرفي از تضادهاي طبقاتي و نبرد طبقات اجتماعي وجود دا

 شود از آن كوتاه آمد.مي ،اگر اكثريت بخواهند ،آيد به شكلي دموكراتيكبه ميان نيايد و يا اگر به ميان هم ميو سنديكاليسم 
ي نمايندگي چند يابد و پشتوانهقامت يك مبارز كارگر در چنين نشستي حضور ميآيا كسي كه در  فريبي!چه شخصيت دل

چنين از پيگيري منافع رزمانش كند و اينتپه را به همراه خود دارد، اجازه دارد چنين خيانتي را به همهزار كارگر شركت هفت
  . ي! و البته چه خيانتييكدوستي دموكراتيايد؟ چه نوعبشردوستانه كوتاه ب لعابورنگو بلندمدت آنان به نفع مسائل پر مدتكوتاه

او شود. صدا ميرزمانش جدا كرده با دشمنان طبقاتي خود همي هماز جبهه »يك شهروند بدون تعصب«عنوان خود را به بخشي
  گويد: است، آنجا كه مي هي بديل خود ارائه داددر ابتداي جلسه تصوير ايدئالي از جامعه

اش را صرف مسائل اجتماعي و عمومي دار بايد بيايد و سرمايه جذب شود، دولت بايد سرمايهكوچك شود، سرمايهولت بايد د
   شود.طوري وضع اقتصاد كشور خوب ميكند و فقط صرف نظارت كند، اين

كارگر مبارزي هاي تعديل ساختاري اقتصاد را در اذهان ترين سياستبايد تبريك گفت به بورژوازي كه توانسته است متوحش
ي ها نسخهرسوخ دهد. آيا اين ،نابودي بودهدر چند سال اخير تحت فشار همين عوامل روبهاش كه زندگي ي كارگرطبقهاز 

كشورها منطقا بسياري از  آن،كه پيش از  المللي پول به كشورهاي در حال توسعه نيستپيشنهادي بانك جهاني و صندوق بين
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شدن دولت نيست؟ سازي و كوچكقانون اساسي براي خصوصي 44ها تاييد همان اصل ؟ آيا ايناندبه درستي اجراي آن رسيده
به خيابان بياييم و فرياد آزادي سر دهيم آيا چنين شكلي از مبارزه تنها نقش  يي كارگراگر قرار است با چنين آگاهي ضد طبقه

اي نيز در اگر با اين آگاهي به خيابان بياييم، چرا بايد تعجب كنيم اگر عده كند؟ي طبقاتي ايفا نميمبارزهكننده در منحرف
و بسيجيان نيايند و  محمدولينيافتند. چرا در مواجهه با چنين گرايشي، امثال » رضاشاه روحت شاد«شوق خيابان به فكر شورو

چرا دستگاه سركوب حكومت بورژوايي جمهوري اسالمي نتواند انواع و  اعتراضات كارگري را براي خود مصادره نكنند؟
  شان كند؟شان تفرقه بياندازد و زنداني و سرخوردههاي متفاوت را به تظاهركنندگان خياباني بزند، بيناقسام برچسب

هايش براي تبديل تمام پتانسيلي طبقاتي بازگردد. با وجود برده و به مسير مبارزهبه خطاهاي خود پي بخشيما اميدواريم كه 
  در كنار همرزمانش پيگيري كند.   را اشاو هنوز فرصت دارد كه منافع طبقه اسانلوهاشدن به 

هاي شوراگرايي امروز در ايران را بررسي قرار داديم. ريشهمورد نقدوشده در اين جلسه را هاي خرد و كالن ارائهتا اينجا بديل
چنين موضوعي  راغفربا فساد گفتيم چه آنجا كه بورژوادموكراتيك نشان داديم. از گرايشات مبارزه براي رسيدن به يك انقالب 

و شركا مبارزه با فساد را از پايين  محمدوليرا مشروط به آگاهي مسئوالن نمود و چه آنجا كه طرفداران محورمقاومتي همچون 
عنوان گرايي را بهبايدكرد ارائه دادند. خيابانعنوان چهكار به هاي شوراي اسالمييابي كارگران در نسخهو با پيگيري تشكل

 يك كارگرِ  شدن در قامتجاي ظاهربه بخشييابي منسجم نقد كرديم و نشان داديم كه چگونه ي تشكلراهكاري بدون پشتوانه
ي مدني، تبديل به شهروندي جامعههاي درون ارز ديگر جنبشي طبقاتي به سطح نهادي اجتماعي همبردن مبارزهبا تحليل رزمنده

  .ه استرزمانش خيانت كردهمين صورت به همدموكرات شد و به

مدت بايدكردهاي مبتني بر پيگيري منافع كوتاهي اقتصادي و سياسي نظري كوتاه به چهكردن ارتباط بين مطالبهدر ادامه با روشن
  ي كارگر خواهيم انداخت.و بلندمت طبقه

  

ي اقتصادي يعني پيگيري مطالبات معيشتي كارگران از مبارزهچه نسبتي بين 
كالن سياسي در مواجه با  مبارزاتي سياسي يعني پيگيري ن و مبارزهاكارفرماي

  حاكميت بورژوازي وجود دارد؟
هاي بحراني سياسي در اين بخش از نوشته اين است كه اوال به دليل ي اقتصادي و مبارزهضرورت پرداختن به نسبت مبارزه

دارن از ديگر ي سرمايهي متوسط و بخشي از طبقهكشان و فرودستان از يك سو و طبقهي كارگر، زحمتفراگيري كه طبقه
كردها از سوي تمامي اقشار حاضر در جلسه از وضعيت بايدهشده از وضعيت و بيان چسو را درگير خود كرده، تحليل ارائه
اي است ي سياسي مسئلهي اقتصاد و مبارزه. بنابراين پرسش نسبت ميان مبارزهيافتامه مياقتصادي شروع و تا سطح سياسي اد
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شان ي تنگاتنگدو و رابطهدادن نسبت بين اين. ثانيا ما نيز مدعي هستيم كه بدون نشانكه خود واقعيت پيش روي ما گذاشته است
بندي ي يك صورتيافت. بنابراين ناگزيريم با ارائهقاتي دستي طبتوان به تصور درستي از وضع موجود و پيگيري مبارزهنمي

ي رود و در هر وهلهي اقتصادي چطور سياست طبقاتي پرولتاريا يك گام به پيش مينشان دهيم كه در هر وهله از مبارزه
  شود. مدت و بلندمدت اقتصادي كارگران و فرودستان تامين ميي سياسي چطور منافع كوتاهمبارزه

هاي بزرگ و ، تودهداري تنظيم شده استبر مبناي مناسبات سرمايه (و جهان) كه تمام مناسبات اجتماعي در ايرانهنگامي
- شوند. متمركزكوچكي از كارگران زير يك سقف و براي هدف توليد يك نوع محصول نهايي، بر اساس همين نظم جمع مي

ي حداكثر سودي كنندهينموري توليد، تضوجود در آن براي افزايش بهرهكار مشدن كارگران در يك بنگاه اقتصادي و تقسيم
داري است. عامل ي توليد سرمايهسازماندهي كارگران تحت شيوه ،رود. ايناست كه به جيب كارفرما و صاحب آن بنگاه مي

(كه  رگذانهادهاي متفاوتي از قانوني حاكميت با عهدهبه صورت كليآن به ي بقايكنندهتضمينتثبيت/ بورژوازي است و آن
س (كه موظف بخش را اجرا كند) و قضاييه/پليريه (كه موظف است قوانين مشروعيتبخشد) تا مجبه اين نظم مشروعيت مي

  باشد. طيان از قوانين باشد) مياخاست ضامن برخورد با 

ميزان مشخصي به ر اين اگر اين سودآوري كم شود و يا ب وابسته است. عالوهنيز سودآوري كارفرما به ميزان استثمار كارگران 
متمركز به  اما اتفاقي در حال وقوع است. كارگرانِ شوند. كار افزايش استثمار كارگران ميبهداران دستسرمايهرشد نيابد، 

سودآوري به نيروي شده براي افزايش نيروي تجميعكنند. شان را درك ميشوند. دردهاي مشتركشان واقف ميمنافع مشترك
  زنند.شود: كارگران در چنين شرايطي دست به اعتراض ميدر مقابل سودآوري تبديل مي

شوند. كارگران از اين ها سركوب ميراحتي با انواع روشهمين دليل بهشده و بهصورت فردي انجامها در ابتدا بهاعتراض
بيشتر توسط صاحبان بنگاه  صورتي منسجم عليه استثمارِ ها بهند. آنبرآموزند و به قدرت جمعي خود پي ميها درس ميسركوب

ترين شوند. از آنجا كه صاحبان سرمايه به قويشان ميگيري حقوق و يا افزايش دستمزدهايبا اعتراض و اعتصاب خواستار بازپس
يابي براي پيشبرد بهترين سازماندهي و تشكلاند تا با اعتراضات برخورد كنند، كارگران نيز به اهيمت شكل سازماندهي شده

هر دو سوي ي خود را به ديگري تحميل كند. تواند ارادهتر باشد، ميهر سوي اين نبرد قويبرند. مي شكل مبارزه و تداوم آن پي
  ي اقتصادي صرف هستند.ظاهر درگير يك مبارزهبه ،اين نبرد

گيرند. تاريخ اشكال متفاوتي را به خود مي ها در شرايط متفاوتِنظم است. آنها تثبيت اين طور كه گفتم نقش حكومتهمان
دهند و گاهي نه. هاي كارگري مجوز قانوني ميگاهي مجبور به تامين خدمات عمومي هستند و گاهي نه. گاهي به تشكل

ي دهند. همهكرسي نمايندگي مي هاكنند و گاهي در پارلمان به آني كارگر صادر ميگاهي حكم اعدام براي مبارزين طبقه
- حكومت ي بحث ما خارج است. اما وجه مشتركها در يك بستر تاريخي ممكن و به عوامل زيادي وابسته است كه از دايرهاين

سركوب دارانه و تضمين بقاي آن است. هر چيزي كه اين نظم را به خطر بياندازد شان در تثبيت نظم سرمايهنقش ي سرمايهها
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كار داري يعني خريد نيرويي توليد سرمايهدارانه بر اساس شيوهنظم سرمايه همچنينشود. اين سطح سياسي ماجراست. مي
داران بوده و اين سطح اقتصادي ماجراست. اين دو به يكديگر وابستگي كاملي كارگران توسط صاحبان ابزار توليد يعني سرمايه

كار، سازماني است متشكل و منسجم كه يك ي اقتصادي استثمار نيرويمايهبن داري ودارند. تضمين سياسي بقاي سرمايه
 سمت نبرد طبقاتي در عصر ما را به خود اختصاص داده است.

ين نبرد را به چالش اميزان مشخصي سطح سياسي در سمت ديگر، كارگران با هر اعتراض و اعتصابي عليه شرايط بد معيشتي به
نون اساسي يعني قا 44تپه كه اعتراضات معيشتي كارگران مستقيما اصل وصنعت نيشكر هفتشتكشند. مثال در شركت كمي

بيشتر از بنگاهي كه از  داريعليه نظم سرمايه براي معيشت و مبارزه تنيدگي مبارزهكشد، درهمسازي را به چالش ميخصوصي
  خورد. وجود آمده به چشم ميابتدا با مالكيت خصوصي به

هاي يد كه سياستآشود، اين سوال پيش ميداري تنظيم ميهاي كالن هر حكومتي بر مبناي بقاي نظام سرمايهسياستاگر 
ي كارگر دار و طبقهرمايهي سي نهايي طبقهي كارگر بر چه مبنايي بايد شكل بگيرد؟ اگر دو طرف اصلي اين نبرد در وهلهطبقه
ي كارگر از ميان راي طبقهداري است، بدار بقاي نظم سرمايهي سرمايهكه براي طبقه گونه، مسئله اصلي در اين نبرد هماناست

ي ارگر با استفاده از تجربهكي است. طبقهو ديكتاتوري پرولتاريا  سازي توليداجتماعيو جايگزيني آن با نظم  برداشتن اين نظم
از قدرت خلع كند و  عش رادار و حكومت مطبوي سرمايهطبقهداند كه بايد با يك انقالب اجتماعي تاريخي مبارزات خود مي

داند در مقابل دستگاِه يمي كارگر كند. طبقهاش سازش نميدار بر سر هستيي سرمايهم نبردي است قهري چرا كه طبقهاين الجر
اران را سركوب كند. دمايهمتمركزِ حاكميت بورژوازي بايد حزب قدرتمند خود را تشكيل دهد تا بتواند به صورتي متمركز سر

ديكتاتوري  ب و در زمانانقال كشان در زماني كارگران و زحمتعمال ارادهداند كه براي بهترين شكل از اِ ي كارگر ميطبقه
  انقالبي پرولتاريا، شوراهايش را شكل دهد.

ست، پس هر گام از مبارزه بايد در داري اي كارگر در عصر سرمايهي طبقهترين هدف در مبارزهاگر انقالب اجتماعي عالي
ي كارگر است: ي طبقهرا منحرف يا نقض نكند. اين پيوستگي شرط سنجش هر گام از مبارزهراستاي تحقق آن هدف باشد و آن

از اعتراض براي افزايش دستمزد تا اعتصاب براي تصاحب كارخانه، از آمدن در خيابان براي پيگيري مطالباتي كه مستقيما بر 
  8س قوانين بورژوايي از همان ابتدا سياسي است تا آمدن به خيابان و گام برداشتن در مسير انقالب اجتماعي.اسا

                                                            
؛ از 1871نوامبر  23لته؛ (ماركس؛ از نامه به بو "سي است و هميشه چنين بوده است.عنوان يك جنبش طبقاتي ضرورتا يك جنبش سياهر جنبش طبقاتي به". 7

  )166ي ي محسن حكيمي؛ صفحهي ماركس و انگلس؛ ترجمههاي كاگري؛ نوشتهكتاب اتحاديه
ي كارگر است، ابي قبلي طبقهيستلزم سازماندست آوردن قدرت سياسي براي اين طبقه است، و اين امر طبعا مي كارگر البته بههدف نهايي جنبش سياسي طبقه"

  كه:ي معيني رشد كرده و دقيقا از مبارزات اقتصادي اين طبقه سرچشمه گرفته است. باتوجه به ايناي كه تا درجهيابيسازمان
ز تمام احزاب قديميِ طبقات دارا زب سياسي كه اعنوان طبقه، بر ضد نيروي جمعي طبقات دارا عمل كند مگر با تبديل خود به يك حتواند بهي كارگر نميطبقه -

  ها مخالف باشد.ي آنمتمايز و با همه
  روري است.ضي كارگر به يك حزب سياسي براي تضمين پيروزي انقالب اجتماعي و هدف نهايي آن، يعني القاي طبقات، امري اين تبديل طبقه -
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ايران اشاره كرديم. نشان  ي طبقاتي دري از بحران در مبارزههاي نمايندگان كارگري در اين نشست به نمونهما با بررسي گفته
دليل اديم كه اين موضوع بهصورتي طبقاتي دفاع كنند. نشان دكارگر از كارگران بهداديم كه كارگرانِ حاضر نتوانستند در روز 

ي نبرد واسطهورژوايي بهبآگاهي بورژوايي رسوخ پيدا كرده در اذهان كارگران اتفاق افتاده است. بايد اضافه كنيم كه آگاهي 
ه بروز كرده، با مبارزه نيز از قدر كه از دل مبارزو همان يافته استبه اين توفيق دست عليه آگاهي طبقاتي داريامان سرمايهبي

  است. هاي بورژواييي طبقاتي در زمين پرولتاريا ضامن براندازي اين آگاهيدر خواهد شد. مبارزهميان به

محكي  ، به سنگشانيتنيدگو درهم ي كارگرمطالبات معيشتي و مبارزات سياسي طبقه بهاي كوتاه در اين بخش ما با اشاره
بايست از نجه به آنچه ميپس با همين س توان با آن در هر گام از مبارزه، درستي عمل خود را بررسي كنيم.يافتيم كه ميدست

  پردازيم.شد ميسوي كارگران مبارز مطرح مي

يابد، وس را ميهابمثال همين نشست مجازي كالهاي متفاوت كه امكان استفاده از تريبونمبارز پيش از هر چيز هر كارگر 
مبارزه در كنار ديگر  كه در فرايندطور همانمبارز  تواند در قامت يك شخص ابراز نظر كند. كارگربايد بداند كه او نمي

شود شده ميي شناختهاگوي پيگير منافع كارگران شده و تبديل به چهرهاقتضاي شرايط تبديل به سخنكارگرش به رزمانِ هم
 نيافتندني كه فرصترزمااش چيزي نيست جز پيگيري منافع همكند، وظيفهسخني كه از زبان جاري مي بايد بداند كه در هر

  خود در چنين جايگاهي حاضرشده و سخن بگويند.

الزم است كه به سالح تئوري شناخت و نقد طبقاتي جامعه مسلح شود. اگر اين اتفاق نيافتد او تبديل به  كارگر مبارزبراي 
براي  9كند.ي طبقاتي خارج مياهد شد كه هر گفتمان بورژوايي زينتي او را به خود جذب كرده و از مسير مبارزهاي خوبازيچه

ي طبقاتي بپردازد مبارزهگامان ي آثار پيشيابي به سالح نقد بيش از هر كارگري به مطالعهمبارز كارگر الزم است براي دست
ي يك مبارز كارگر با مضاميني چون آزادي، براي نمونه مواجهه روز بيابد.و معياري براي درك طبقاتي مسائل سياسي 

دار همچون با فساد از نگاه يك سرمايه مبارز دار يكي باشد. فساد از نگاه يك كارگرتواند با يك سرمايهدموكراسي و ... نمي
  .و بايد هم باشد متفاوت است سلطاني

                                                            
ي اين طبقه بر ضد قدرت بارزهمدست آورده است در عين حال بايد همچون اهرمي براي اش بهاقتصاديي كارگر تا كنون با مبارزات اتحاد نيروهايي كه طبقه -

  داران عمل كند.سياسي زمينداران و سرمايه
  كند كه:كنفرانس به اعضاي انترناسيونال يادآوري مي

هاي نامهانگلس؛ قطع و(ماركس  "وحدتي جدايي ناپذير داشته باشد.كند كه جنبش اقتصادي و كنش سياسي او با يكديگر ي كارگر ايجاب ميرزمندگي طبقه
  كيمي)ي محسن حهاي كارگري؛ ترجمه؛ برگفته از كتاب اتحاديه1871؛ سپتامبر تا اكتبر »المللي كارگرانانجمن بين«كنفرانس لندنِ 

در اخالقي، ديني، سياسي و اجتماعي منافع طبقات مختلف را جستجو كنند،  وعيدهايمادام كه افراد فرا نگيرند در پس هر يك از جمالت، اظهارات و وعده". 9
ي محمد پورهرمزان؛ ؛ سه منبع و سه جزء ماركسيسم؛ ترجمه1ي آثار؛ جلد (لنين، مجموعه "ي فريب و خودفريبي بوده و خواهند بود.سياست همواره قرباني سفيهانه

  )76ي نشر فردوس؛ صفحه
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دست بياورند. اين سازماندهي داران بهتوانند مطالبات خود را در مقابل سرمايهنمي تر گفتيم كه كارگران بدون سازماندهيقبل
در گام اول بايد در جايي شكل بگيرد كه امكان مادي آن فراهم است يعني در يك بنگاه اقتصادي و در كنار ديگر كارگران. 

د از تجربيات پيشين خود درس بگيرد، توانش را از اين سازماندهي بايد واجد چند شرط باشد: باعث اتحاد كارگران شود، بتوان
باشد و حياتش تنها به زمان اعتراض و داري داشتهدست آورده باشد، ساختار ادامهي كارگران بهارتباط منظم و منسجم با همه

برنامه هاي زرد بورژوايي همچون شوراي اسالمي كار مشخص كرده باشد، اعتصاب خالصه نشود، نسبت خود را با تشكل
بري وجود ندارد. هر اقدامي كه اولين گام است. با اين همه براي آن هيچ ميان ايداشته باشد و ... وجود چنين سازماندهي

هايي بودند كه بخواهد در هر لحظه بدون اين گام پيشروي كند محكوم به شكست است. در بيست سال اخير بسيار تشكل
جود آمده بودند، با ها به وي آنو عدم ارتباط ارگانيك خود با كارگراني كه از مبارزه با فاصله گرفتن از محيط كارمرور به

رضا ؛ به شكلي سراسري به خود گرفتند »كارگري فعالِ «نبرد واقعي خود را رها كردند و در قامت چند ، شدنگمان راديكال
. را نوشته بود مقايسه كنيد» ي طبقاتي كارگران ايرانمبارزهي درباره«ي كه جزوه شهابيرا با آن  اوامروز نگاه كنيد و  شهابيِ 

ي نوشته» نقد ليبراليسم كارگري«ي توانيد به جزوهشان ميها و بررسي چگونگي اضمحاللبراي شناخت بيشتر اين تشكل
  ، نشر اينترنتي مراجعه نماييد.بينخسرو خاك
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