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 کارگران و اتفاقات اخیر بعد از مرگ مهسا امینی

 

 ی نوید سبحان 

 

برقرار است.   )ج.ا.ا(  شود، بیش از یک ماه است که در خیابان اعتراضاتی علیه جمهوری اسالمی ایرانامروز که این متن نوشته می
کنند که مردم در حال  ای مخابره میای همگی از اقصی نقاط ایران ویدئوها و تصاویر خبریهای ماهوارههای خبری و رسانهشبکه

آیا  وجود دارد که  کارگرانند. اما قطعًا این پرسش نزد نک را تأیید می ج.ا.انیروهای  توسط ب همگی سرکو  تصاویر  اعتراض هستند و 
 شکل کوتاهی بپردازیم. جا به این مسئله بهخواهیم در اینیت کرد؟ ما میاست و آیا باید از آن حما حقبهاین اعتراضات 

 

 مردم یخواهی "همه""آزادی"

شکلی گسترده در  خواستند کارگران را هم بهجا میجا و آنند، از آزادی شعار دادند و اینهربار که مردم به خیابان آمدروزها  این
زنند و  ها که دم از آزادی می. اما برای چه؟ آنشود که دست به اعتصاب بزنندو از کارگران درخواست می  خیابان کنار خود ببینند 

که امروز برای آزادی حجاب از    ه استچه شد   اند؟همیشه در مقابلش متفرعن بودهی که  کارگر  به   دارند  کارچهخواهند  آزادی می
ها از آزادی  ببینیم آن  ؟خواهندهمین را می  نیزکه کارگران    بینگارندبدیهی    هم  و پیش خودشان خواهند به خیابان بیایند  کارگران می

 . خواهیمخواهند و ما از آزادی چه میچه می

در این آزادی اختیاری، هرچه  قصدشان این نیست که  ها  آنخواهند آزاد باشند و حجاب اختیاری داشته باشند؛ خوب، آیا  ها میآن
که   خواهند داد تن به این ن  هااین سادگی قطعًا به د ون ها از این آزادی تصوری دار پوشند؟ آری، چون فردفرد آنبشان برسد را به ذهن

ها است  انسان   امروز خواستن »حجاب اختیاری« نه برای آزادی، که برای فردگرایی    ،درواقع  1.ستی اجتماعیپوشش یک ساخته
را ساخته و قوام داده است. چگونه  فردگرایی  چیزی است که  آن  داریسرمایه  دانیم کهمی.  است  ی روز شدهمطالبهتبدیل به  که  
مجموعهمی با  آدمتوان  از  فردگراای  به  ،های  ترس که  از  شکلی مضحک  فردمحورانهمنفعتشان  »نترسید، طلبی  شعار  در  را    شان 

استثمار  حاصل از  ی  فردمحورانههای  ش بر همان منفعتاعبور کرد که پایه  زنند، از آن چیزینترسید، ماهمه باهم هستیم« فریاد می
 ؟ است ی کارگرطبقه

 
 و ...  قانون است  های جنسی و زنانهای در هرنقطه از جهان. در فرانسه برقع ممنوع است، در آمریکا پوشیدگی انداممثل هر جامعه 1
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و  اگر دخترپسرهای میرداماد ی کارگر. کردن طبقهاستثمار هایی برای بهتر د: آزادیداری، فقط یک معنا دار خواهی در سرمایهآزادی
اند  به خیابان آمدهآباد شیراز و ...  رسان تبریز، معالی، ولیعصر و آبکارمندی اهواز، اگر ساکنین زیتونتهران  ویآباد و پارکسعادت

آزادی   شعار  میو  نمیدهندسر  را  چیزی  می،  پرولتاریا  که  هم  .شخواهدخواهند  روزی  آن  اگر  از  و  خبری  اعتصابات  در  ها 
اند و در حال تماس با نیروهای امنیتی برای حفظ  ها نشستهها و کارخانهشان در شرکتهای کارگری باشد، پشت میزهایاعتراض

استثمارشان    هایی است کهآن  از  شان جدایهایشان و خواستهشان، زندگیهدف  کارگران  .هستند شان از حمالت کارگران  دارایی
تفاوت عمیق و ژرف طبقاتی کمنظور مخدوشبهکنند.  می تمایز و  این  ایدئولوژی  ردن  و  ایجاد می  است که در جامعه،  این  شود 

خواهند. اما این تصویر دروغ است: باالشهرنشینان  چیز را میکند که انگار تمام »مردم« یکایجاد می  و تصوری  تصویرایدئولوژی  
تر  بخش، بهتر و لذتانباشت ثروت حاصل از استثمارتر در خیابان بگردند تا بتوانند از  ن استثمار کنند، آزادانهخواهند همچنامی

خواهند  اند وااش ساختههمان جهنمی که برای  درکارگر را  ها نهایتًا  آن  دانیماما ما می  بفروشند.  ش را به دیگراناستفاده کنند و فخر 
شان را  حال کارگران نسوخته است، چون تا امروز کارگران را استثمار کرده و خونشان بها امروز دلپرسید چرا؟ چون تگذاشت. می

اگر  کردند.که کارگران را استثمار می خاطر ج.ا.ا نبودههها ب. آنی همین استثمار استشان نیز در ادامهو منفعت انددر شیشه کرده
دار آمده است تا کارگران را استثمار  د، چیزی تفاوت نخواهد کرد: سرمایهن وی کار بیای دیگری ر  ی تیزکردههای دنداندار هم سرمایه

 کند. 

زندگی خوبی    نیزکارگران    دهند که در آنمینشان به ما  کشورهای اروپایی را  ها آن  . در این راه دارند  همها ایدئولوژی دیگری  آناما  
که    است و مشخص شده   افتاده  تشت رسوایی از بامدارند. اما این تصویر هم تصویری دروغین است: دیگر خیلی وقت است که  

شماری در آسیای شرقی است  کارگران بی  شدن  استثمار  محصولاسکاندیناوی،  کشورهای  مردم    و سرشار از رفاه  نظر خوببه  زندگی  
ی  . از طرف دیگر در این کشورهاهستند  در شرایطی جهنمی   مستمر  رنجی شان، در حال  هایخیاطیعظیم  های  در کارگاهمثاًل  که  

ا  ی مهیب طبقاتی بی کارگر در فاصلهتر طبقهاست و بخش بزرگ  تا حدودی مساعدی کارگر  ط برای بخشی از طبقهیشرا  اروپایی
 ببینیم.  ددیگری هم در کار است؟ بیایی  موضوعاما آیا   داران کشورشان در حال حیات هستند.سرمایه

 

 انهدام اجتماعی 

، ختم به  .ا.اعلیه ج  اعتراض کنونیگویند عاقبت  که میشود. خالصه اینمی  زده  ای شدن ایرانسو، حرف از سوریهآنسو و  از این
کار کرد. ما  هباید چ در مقابلش  وضعیت کنونی سوریه خواهد شد. این حرف نادرستی نیست، اما باید ببینیم چقدر واقعی است و  

  چه به دستان خودشان استوار شدهدهند آن  نباید اجازه  قطعاً کارگران    ؛مان نابودی باشدیمحت قطعًا در وضعی نیستیم که سرنوشت  
همه که   ولی جویان گردد.ستیزههای  گلولهها و خمپاره های ناتو یا شلیکی بمبنابود شود و طعمهزدنی برهمچشم به، امروز است
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د تا ایران را مانند سوریه  نامکان ندارد از آمریکا مستقیمًا پول گرفته باش   اندهمه آدم که به خیابان آمدهمزدور آمریکا نیستند و این
 ؟ کندو چگونه تهدیدمان می ای شدن اساسًا چیستسوریهکه   تر بررسی کنیمخاطر باید دقیقهمیند. بهن یرانه ساز و 

انهدام اجتماعی یعنی نابود شدن اساس و  کنیم.  ای شدن، حاصل چیزی است که به آن نام »انهدام اجتماعی« را اطالق میسوریه
چندین گروه اجتماعی که بنیان طبقاتی و اجتماعی  تقریبًا یکسانی دارند. اما چرا چنین  های  ی تعارضهای یک جامعه در نتیجهستون

. و تحت فشار قرار گرفته  است  باید بگوییم چون امپریالیسم آمریکا در اوضاع بدیاش اگر نکنیم،  آید. پیچیدهوجود میچیزی به
یکپارچگی خودش را در    ه استنتوانست  هبا آن مواجه شد  ونیمیک دههای که در طول  سیاسیـهای اقتصادیآمریکا پس از بحران

ومرج در عراق و افغانستان، آمریکا نتوانست به  و ناامنی و هرججنگ    پس از دو دهه کرد حفظ کند.  هایی که دنبال میسیاست
اش دیگر آن هیبت  د که آمریکا در حفاظت از شرکای سیاسیی روسیه به اوکراین نشان دا. حملههایش در این دو کشور برسدخواسته

های بیشتری به اوکراین ارسال نکند. اما  کردن با یک شیر گاز ُنُطق از اروپا بکشد که سالحتواند با بازیسابق را ندارد و روسیه می
 تواند داشته باشد؟ ها به انهدام اجتماعی چه ارتباطی میی اینهمه

رسمیت شناختن  اش بهچیرگی  امپریالیسم آمریکا پایه و اساسرا با خود آورد.    ینوین   ی  ت امپریالیسنظم    یی،بریتانیا  نظمآمریکا بعد از  
ی بریتانیا سرشاخ شده  با امپریالیسم استعماری در دوره  انش خواهیپیش از این برای استقالل  نیروهای مّلی در هر کشوری بود که

ای در آن دوره شده بود که امپریالیسم بریتانیا را سخت دچار  . این سرشاخ شدن و تضادها باعث ایجاد چنان بحران سیاسیندبود
نیز  ه، یعنی اتحاد جماهیر شوروی،  وجود دولت سرخ کارگران در آن دور   امپریالیسم بریتانیا،  . همزمان با این دردسر  مشکل کرده بود
تا  این امکان را می سرمایهی  مبارزهداد  امپریالیستی  پرولتاریا ای  دارانهضدِّ اتحاد    بتواندز رهگذر مبارزه ضدِّ پشتیبانی  با  رشد کند و 

ی خارجی باشد  توانست ضدِّ سرمایهگرا که نهایتًا میی بورژوازی  مّلیتوانست صف  خودش را از مبارزهشوروی پرولتاریا می  رجماهی 
ی آزادی و دموکراسی و  گذاشتن ایدهآمریکا در آن دوره با پیشاما،  د.  داری را تشکیل دهجدا کند و صف مبارزه علیه سرمایه

ارائه با  برنامههمچنین  جهان    سیاسی    یی  سطح  در  افول  واحدی  که  کند  کاری  نابودی  امپریالیسم  توانست  با  مصادف  بریتانیا 
شد. تحت  سادگی در اذهان هر بورژوا و بورژوامسلک  لیبرالی پذیرفته میبه  ،ن سیاستیی چن  و ی آمریکا  داری نشود. برنامهسرمایه

آمریکا سرمایه  سرکردگی  رعایت  توانستند  داری میتمام کشورهای  نظم جهانی  بین  قوانینبا  تأمین  برای  به  المللی  زیر چتر  سرمایه 
 گیری آمریکا نیز کمک رسانند. تو به قو  بغلتندامپریالیسم آمریکا 

اساسًا  ،  بود  تر کشورهای دیگررقابت کشورها برای استعمار بیش  اشی چیرگیپایهشکل، امپریالیسم آمریکا، برعکس  بریتانیا که  اینبه
بردن سرمایه در سطح جهان را تبدیل  و پیش  ترارزان  تر کارگران  تر سرمایه و استثمار بیشی کشورها برای صدور بیشرقابت همه

کشورهای دیگر صادر کند و یا کارگران    ی خود را آزادانه به توانست سرمایهی قدرت خودش. دیگر هر کشوری میکرده بود به پایه
شد، نمی  ی سرمایه "امپریالیست" جا دیگر کشور  صادرکنندههای خودش بکشاند. اینکشورهای دیگر را آزادانه به استثمار سرمایه

جویی برای ابتی بریتانیا، رقکه در دورهشد. حال آنتری از نظر اقتصادی تبدیل میبه کشور قوی   ییبلکه در درون نظم آمریکا
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کرد که منافع اقتصادی انحصارات کشور خودش  استعمار و لشکرکشی برای فتح قلمروهای جدید، امپریالیست جدیدی را ایجاد می
  .2کرد گیری میرا پی

وجود آید.  چیزی تحت عنوان دوری و نزدیکی به مرکزیت سرکردگی آمریکا به  بار،این  که،  شدباعث    نوع امپریالیسم نوین آمریکا
  آن را تبدیل به نظم درونی خودشان کرده پذیرفته، تمامی بههایی بودند که این نظم را تر به این مرکز بودند، آنکشورهایی که نزدیک

هایی که از این مرکز دورتر بودند یا حتی در این نظم آمریکایی  آنی استثمارشان از کارگران قرار داده بودند؛ و  را سرلوحهو تمامًا آن
و حتی کار به تنبیه و    گرفتند قرار می  ،کردشان میکه آمریکا تعریف  ،المللیقوانین بین  در تناقض با شدند،عنصر نامطلوب تلقی می

 رسید.  تحریم این کشورها نیز می

اگر مثل ونزوئال، جنبشی خلقی به    دو حالت داشت: یا بورژوایی بود و یا پرولتری.  آمریکاییالیستی  ریامپ   بیرون افتادن از این نظم
  ضدکاپیتالیستی آمد که وجودش وجود میگرفتند، دولتی بهدست میداری و ضدامپریالیستی قدرت را بهرهبری کارگران ضدسرمایه

این  بود  و ضدامپریالیستی اما  آمریکایی.  نظم  این  خارج  و  ضد  نتیجتًا  سرمایهو  جهان   نقاط  باقی  در  دولتکه  از  داری  آزادانه  ها 
اد کرد که  را ایج  و توان  فرصتقرار بود با سیاست خودشان در جهان حاضر باشند، این  آمدند و  وجود میبه  شانداخلی بورژوازی  

ها را تهدیدی علیه امنیت  هایی که آمریکا آندولت  ؛را داشته باشنداز نظم آمریکایی  بیرون افتادن    امکان  های بورژوایی نیزدولت
که   هستند هایی ها دولتراه شوند. ایند و معتقد است باید در این نظم رام و سربهخوان  ( میی جهانیجهانی )بخوانید امنیت سرمایه

  هستند   یداری در کشورهایضروریات جدید سرمایه  حاصل یا    3آمدندوجود  بهداخل کشورشان    داری  سرمایه  یا از تضادهای درونی  
ی آمریکا  ی سیطرههای خارج از دایره)مانند چین(. این واقعیت که دولت  اندکه در این نظم آمریکایی پیشرفت زیادی را تجربه کرده

پیدا کنند و   را  موفقیت در درون آن نظم جای متناسب خودشان  با  امر شکست خورد نتوانستند  این  در  این  4آمریکا  ، سرکردگی 
 . کنده و میتر دچار افول کردتر و بیشامپریالیسم را بیش

تازی  کند که دیگر امکان یّکههایی را تجربه میضعف  این قدرت برتر    ولی دیدیمداری است،  هنوز قدرت برتر جهان  سرمایه  اما  آمریکا
ضعف این  است.  کرده  سلب  او  از  سرمایهرا  در  سرمایه  و  کار  شکاف  نمیها حاصل  که  است  سرمایهداری  بدون  گذارد  داری 

نیز طی  بحران را  آمریکا، دیگر مسئله  تحت    این وضعیت    در  کند. های متعدد حتی چند سال  امپریالیسم  آ فشار  شود  میمریکا  ی 
، قوانین  آن  ی جهانیکشورهایی که سیطره  م  امپریالیس  خاطر است که برای این اینهب  دیدیم که   اش به هر قیمتی.هایوفصل بحرانحّل 

 
نه چین ایران را مستعمره کرده و نه پوتین کدخدای ایران است. چین و روسیه و ایران مثل هر کشور  ی تزاری امپریالیست بود اما امروز  روسیهخاطر است که  همینبه 2

سرمایهش  های آمریکایی یکتری از این بازارها هستند. آمریکا و رسانههای اقتصادی برای کسب سود بیشدیگری در حال بستن پیمانداری  سرمایه اند که داری نشدهبه ضدِّ
ها که ها صرفًا از این واهمه دارند که این دولتدهی به روسیه است. آند یا معتقدند ایران در حال سرویسزنناقتصادی ایران و چین می  "نگین ن  پیماناصطالح "بهحرف از  

 . تر شوند و هیبت سیاسی آمریکا بیش از پیش نابود و تضعیف شودوی، قاندیقی از مدار آمریکا بیرون افتادههرکدام به طر 
 .بیفتددست نیروهای سیاسی پرولتاریا سرکار آمد تا مانع از آن شود که حکومت به 57ی خوردهشکست  نهایتاً مثل ج.ا.ا که پس از انقالب    3
 ی سیاسی خودش را اجرایی کند و دولتی همسوی خودش برقرار سازد. نتوانست پروژه عراق و سوریه و افغانستان یک مثال از این است که آمریکا واقعاً  4
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  تل گذارد را مخ می  پیشاین امپریالیسم ای که های سیاسیکنند، و برنامهرا تضمین میداری  جهانی سرمایه  که منفعت ایالمللیبین
 شود. کنند، یک بحران محسوب میمی

اواًل آمریکا در دوران افول    تواند ختم شود:م اجتماعی در ایران میکه به انهدا  دهدرا شکل میبستر چیزی    که  وجود دارددو سویه  
درثانی برای قرارگیری در شرایط بهتر سیاسی در جهان،   و 5ی سیاسی واحد باشد ی یک پروژهتواند نمایندهخودش قرار دارد و نمی

شته باشد،  نتیجه برساند و همسویی تام با او دا اش را بهخودش را با ایجاد یک نیروی سیاسی جدید که بتواند خواست سرکردگی   باید
شود  تاریخ و یا نیروهای نوپایی می  دان  بازیابی کند. این تضادی که آمریکا در آن قرار گرفته است منجر به پاگرفتن نیروهایی از زباله

امپریالیسم آمریکا در آن به بحران دارند: حل معضلی که سیاست  به تمام   "نه"؛ پس یک  خورده است  که در یک چیز وحدت 
اما هرکدام از این  .  خواهد شدی همگی این نیروهای سیاسی  شوند مشخصههایی که عنصر نامطلوب تلّقی میتکشورها و سیاس 

برنامه یک  با  بهنیروها  مشخص  سیاسی  آمدهی  دموکراسیوجود  بسترش  فقط  که  آمریکاییاند  قومیخواهی  نیروهای  و    ست: 
؛  و هزاران نیروی دیگر  ،زننددم از پرولتاریا میدروغ هم که شده  بهچپ که    لیبرالی  مجاهدین، احزابطلبان،  ، سلطنتطلبتجزیه

شان  شان به ج.ا.ا وحدت داشته باشند، ذیل وحدتی "نه"گوییچه بخواهند و چه نخواهند تا زمانی که در شیوه  تمام این نیروها
در طول تاریخ    ؛وجود ندارد  جدیدیهیچ چیز    نظربه  جاگیرند. تا اینحول آن "نه" که امپریالیسم آمریکا ایجادش کرده است قرار می

ی افول  شدند. اما در دورهمسیر میسو و همو در پی هر تغییری، همیشه نیروهای واحدی در مسیر حرکت به سمت آن تغییر، هم
افزوده شده است:   به وضعیت  لیبر سرکردگی آمریکا عنصر دیگری  افول  با  امپریالیسم مقارن است  افول  سیاست    الیسم، لذاچون 

که آمریکا دیگر توان سیاسی ایجاد  این عنصر جدید و این  درنظرگرفتنبا  کند.  امپریالیستی از تمام این نیروها به یک میزان حمایت می
روها، شود که هرکدام از این نی های رنگی( را ندارد، نتیجه این میاش، مثل انقالبنتیجه رسیدنی واحد )از ابتدا تا بهیک برنامه

با یکدیگر را نخواهند داشت و نیرویی هم  سازش و سازگاریبیایند، دیگر امکان  ترشان پیش"گوییزمانی که یک قدم از نفی و "نه
 داشته باشد.    هاآن و یا حمایت از افق سیاسی واحد را در فردای موفقیت  توان ایجاد وحدتی ایجابییا ها وجود ندارد که  در پشت آن

وجود آمدن یک ثبات  حتی بورژوایی را ناممکن  شود. تضاد و تعارض این نیروها، امکان بهمنجر به انهدام اجتماعی می  وضعیتاین  
  6گردد؛میباز ی درگیر در مقابل یکدیگرنیروها نظامی   به قوت صرفاً  چیزهمه ،یافتن آنادامهبا شود که اش این میسازد و حاصلمی

حیات یافته بودند. پس درواقع    جا امکانوجود آمده بودند و تا اینی یک سیاست آمریکایی بود که بهپشتوانهی نیروها به  اما همه
برد  بار راه میچیزی را ایجاد کرده. تعارض نیروها به ستیزی خشونت  چنیناش است که  ی افولمریکایی در این دورهآامپریالیسم  

ا  د پرولتاریشو که اول از همه قربانی میرو آناز این شان به بورژوازی است.و وفاداریی است که دلبستگ که خشونت کور نیروهایی

 
بود، چگونه به شکست انجامید و آمریکا  .ا.ا  شدن جشدن و آمریکاییاش غربینبش سبز که تمامًا خواستی سیاسی  ج، برنامه88یادمان هست که در سال  در ایران   5

 کاری کند.  نتوانست هیچ
 تر شوند.دهند تا به "آزادی" نزدیکبینیم که هر روز یک به یک همدیگر را مورد حمله قرار میتعدد نیروهای متخاصم در سوریه و لیبی اگر نگاه کنیم، نیروهایی را میبه     6
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حل برون رفت این وضعیت، دموکراسی است، درواقع درحال گفتن  زنند که راههای آمریکایی فریاد میزمانی که رسانهد بود.  خواه
که همه در  بروز در این دموکراسی را دارند: این یعنی تأیید اینو مجال  این هستند که تمام نیروهای ضدِّ ج.ا.ا به یک اندازه حقِّ  

 توانند سر دهند. ب  ی »انهدام اجتماعی« را با صدایی رساترترانهتا  دانند یک اندازه خود را محق می شان، بهگویی"نه"ی این آینده

جا ختم نخواهد شد. راه فراری برای این وضعیت باید وجود  این  است، اما تمام ماجرا به  شدن از این جهت چیزی واقعیای  سوریه
 . ه شود کار بست ل سیاسی کشف و بهاز طریق کنکاش و عم ضروری است تاداشته باشد که  

 

 داریمبارزه سیاسی علیه سرمایه 

تاریخی  ، با مبارزهداریدانیم که در سرمایهمی ببریم که تمام و کمال بر اساس منافع  به انقالبی  ی اقتصادی امکان ندارد که راه 
این میی ص  پرولتاریا باشد. مبارزه به  اقتصادی فقط  بهانجامد که  رف  اقتصادی را  امتیازات  اندکی  ببورژوازی در نهایت  رقرار نفع 

گاه بورژوازی این امتیازات را برای پرولتاریا محفوظ  به پرولتاریا بدهد. در تاریخ بسیار دیدیم که هیچ  داریماندن مناسبات سرمایه
ی پرولتاریا صورت داده است. حتی در  یانهگیری آن و استثمار وحشای برای بازپسحمله  ،که توانستهمحض آننداشته است و به

جانبه صورت گرفت تا مبادا پرولتاریا از ای همهی کارگران نیز حملهبه بیمه  های دروغین اسکاندیناوی،سوئد، یکی از آن بهشت
 ای که خودش تولید کرده، اندک موهبتی برای خودش داشته باشد. محل ارزش اضافی

برد، پرولتاریا نیز باید سیاست مشخص خودش  را پیش می  اش است که منافع سرمایهداری سیاست دارد و با سیاستسرمایهپس وقتی  
ترین شکل ممکن  ی سیاسی کارگران باید به ریزبینانهای سیاسی ترتیب دهد. در این مبارزهداری، مبارزهرا داشته باشد و علیه سرمایه

د. یکی از مواردی که امروز  گذر منافع پرولتاریا کاوش نماین ها را از رهو آن  هوهای سیاسی را بررسی کردها و نیر تمام سخنان رسانه
است  و فقرگستر  گر و فاسد  این ایده است که »ج.ا.ا حکومتی سرکوب  کندی دروغین میان مردم ایجاد میوحدت  و در این اعتراضات  

   .صدا علیه آن مبارزه کنند«م باید یککه برای تمام مردم ایجاد مشکل کرده و تمام مرد

فقط  داری  ترین چیز در سرمایهنظرمان بدیهی و ساده نرسد. بدیهیهیچ حرفی به  گاههیچ  نیاز است کهی سیاسی  مبارزهبرای یک  
نفع دیکتاتوری پرولتاریا  بهداری را  د و باید سرمایهن شو استثمار می  دارانجهان به دست سرمایه  ی سراسراست که پرولتاریا  مسئله  این

الذکر نیز نباید از بررسی ما مستثنی  فوق  یها را بررسی کرد. ایدهد موشکافانه آنهایی هستند که بایها حرف. جز اینختنابود سا
 شود. 
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سرکوب است،  ج.ا.ا حکومتی  قدرتاما  گر  برای  نه  را  سرمایهسرکوب  برای حفظ  بلکه  انطلبی چندشخص،  ایران  در  جام  داری 
داری منافع بورژوازی و بود به حفظ و نگه  موظف شدهطبقاتی  ـلحاظ تاریخی و ساختاریبه، ج.ا.ا  577دهد. فردای انقالب  می

گیری پرولتاریا چنان توانی  داران ایرانی. گرچه نیروهای سیاسی کمونیست و پرولتری در اوان انقالب در تالش برای قدرتسرمایه
این دست قوانین را  انند بیمهداشتند که قوانینی م از  قانون کار و  برابر کارفرما در  ی همگانی، حداقل دستمزد، حقوق کارگر در 

داری مستثنی  ی سرمایهاز قاعده  پلیس هم در ایران،  8داران قرار داشته و دارد. تصویب کنند، اما ج.ا.ا همواره در جهت منافع سرمایه
ج.ا.ا تفاوتی با   پلیس در سرکوبداری در ایران است. این یعنی عنوان حافظ اصلی سرمایهحافظ نظم سیاسی ج.ا.ا به نیست. پلیس

ندارد.   فرانسه  و  انگلیس  در  تظاهرکننده  و  اعتصابی  کارگران  سرکوب  با  تفاوتی  آمریکا،  پلیس  درسرکوب  که  است    این  تفاوت 
هایی هستند که به سرکوب پلیس در اروپا و  دهند، چندین برابر رسانههایی که سرکوب ج.ا.ا را در مرکز توجه خود قرار میرسانه

کند چون  می  گر است چون دیکتاتور است حرف نادرستی خواهد بود؛ ج.ا.ا سرکوبکه ج.ا.ا سرکوبپردازد. پس اینآمریکا می
ها، چه پادشاهی، استبدادی، دموکراتیک،  تمام دولتداری دیگر.  های سرمایهاست، مثل تمام دولت  داریدولت حافظ نظم سرمایه

 . هستند  9»همگی دیکتاتوری بورژوازی«

و  ها  ها و هلدینگهزار میلیاردی از کارخانهصد تا چندچنداز  که ج.ا.ا حکومت فاسدی است چطور؟ هر روز خبر اختالسی  اما این
گوش  از نقاط دیگری از جهان به  اما   برند. چنین اخباریتاراج میرنج کارگران را بهرسد که حاصل دستیگوش مبهها  صندوق

که قوانین مالی در اروپا و آمریکا  توانیم با جرئت بگوییم که خیر. اینرسد. اما آیا فساد چیزی یکتا و مختص ایران است؟ مینمی
دست  خبرهایی تحت عناوین مختلفی مانند رشوه، فرار مالیاتی و از اینهرروز  حالبااین ودارد  های قانونی راامکان دور زدنتر یشب

   قاعده باشد.داری چیزی نیست که خارج از ی سرمایهرسد، نشان از این دارد که فساد در جامعهمان میگوشبه

کند  مینقاطی    سرمایه بین  فساد در سطوح دیگر مالی نیز کمک به جابجایی  ؛داری همین استثمار پرولتاریاستفساد اعظم سرمایه
های  بتواند در شاخه اند که سرمایه ساکن نماند والگویی بودهدر آن انباشت شده است. اقتصاددانان لیبرال همیشه پیگیر  که سرمایه

سادگی گردش کند   به  سازوکار  دیگر  آن و  انباشت  و  اضافی  ارزش  نگردد در جا   تولید  مشکل  سرمایهمعه دچار  در  فساد  داری . 
 جایی است. این جابه زمانی   کاتالیزور  

 
  کشانهای زحمتتودهدست  دهد با انقالبی که بهه، نشان میگویند فتن می  57ای به  که عدهدست بورژوازی  ج.ا.ا نهایتًا شکست خورد. اینانقالبی بود که به  57دانیم  می 7

افکنی در  ها اگر هم در میان صفوف کارگران باشند، عامل تفرقهرفته بود، پشیزی اهمیت قائل نیستند. ایندل این خّطه برای نابودی بورژوازی پیشهای پاکو کمونیست
 نی شدیدًا جلوگیری کرد. شدن چنین سخناپرولتاریا هستند و باید از زده میان

داری  داری نباشد. اتفاقًا ایران سرمایه شود ایران سرمایهچیزی که باالتر گفتیم، از مرکز سرکردگی آمریکا بیرون افتاده است، باعث نمیداری در ایران بنا به آنکه سرمایهاین 8
 د. نکن حس می انشبا گوشت و پوست و خونئله را تر از هر کس دیگری این مسای دارد که کارگران بیشافسارگسیخته

 لنین، انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد.  9
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ها دزدیده شده  چیزی برای کارگران بوده که از آن  اختالس شده، آیا واقعاً   هایپولاز سوی دیگر بیایید از خودمان بپرسیم تمام این  
از  شده  های اختالسپولرنج کارگران. اما زمانی که این  آید مگر به دستوجود نمیای در این جهان بهاست؟ قطعًا بله. هیچ سرمایه

است و در آن کارخانه، ربوده شده  بار از دستان کارگران  یک  اضافی  این میزان ارزشیعنی  ،  باشدی کذایی  کارخانه  فالنهای  حساب
شود،  دیگر چیزی از دستان کارگران ربوده نمی  ذخیره شده بوده. زمان اختالس    عنوان سرمایهبهصندوق یا بانک  هلدینگ،    شرکت،  

جایی قوانین مالی رعایت نشده است.  بهی دیگر است که در آن جاجا شدن پول از یک نقطه به نقطهبلکه مسئله صرفًا مربوط به جابه
تواند باشد. بیایید این جدل را  ی سیاسی پرولتاریا نمیهای ُخرد مسئلهبردنشوند، اما این انتفاعر منتفع میدر این میان یک یا چند نف 

خواهد و قصدش نابودی کلِّ  را می  میز بازی  ها را حل کند. پرولتاریا کلِّ اش علیه فساد آنهایداری تا در دادگاهبسپریم به سرمایه
  را   خویش ساخته   دستانکه به  ثروتی   خواهدرنج او بوده که بنا شده است. پرولتاریا میچون کلِّ میز از دست  ؛داران استسرمایه

 دوباره در دست بگیرد و نظمی برسازد که در آن هیچ فردی، دیگری را استثمار نکند. 

که ج.ا.ا حکومتی فقرگستر است. درست است؛ دقیقًا مثل دو مورد باال، نه چون ج.ا.ا حکومتی  اما برسیم به آخرین مسئله، این
داران. از هر شهری  سهم کارگران است و دارندگی سهم سرمایه  در آن فقر    لذاداری است  نامتعارف است، بلکه چون ج.ا.ا سرمایه

صاحب  شان است همیشه  دار برازندهها که نام ننگین سرمایهی آنوکارها و همهها، کسبدانیم که صاحبان کارخانهکه باشیم، می
است که شاید ما حتی نفهمیم که    قدر خاصشان آنکنند؛ تفریحاتبهترین شرایط زندگی هستند و در بهترین نقاط شهر زندگی می

سهیم خواهد    در این زندگی مرفهانه قطعاً   ،حافظ منافع ایشان هم  دولت  اند.  های این جهانها زالوصفتآن  ؛برندچه لذتی از آن می
طور کلی است. پس در حفظ این مناسبات، دولت  اش حفظ سرمایه بهداری، کارکردش و ضرورت وجودی. هر دولت سرمایهبود

 داران است.ی سرمایههم شریک قافله

امپریالیستی  رسانه آمریکا،  چونهای  منبیبی  صدای  ...  سی،  و  ایننترنشنال  ایران  یا  افشاگری  حتی وتو  سر  از  که  های زمانی 
اشاره به    با  ،تحریک احساسات کارگران را کلید بزنندتفریحات این باالنشینان  نوع زندگی و    با نشان دادنخواهند  شان میمضحک

ا  د و بنشو می  موجب  راداران غربی  سرمایهدر ذهن مخاطبان قیاسی با مواهب    داران ج.ا.اسران حکومتی و سرمایه  تفریحات  رفاه و
. اما ما با  شودها میدورویی و فساد سران ج.ا.ا موضوع اصلی این رسانه  ،ی این امر با گفتمان حکومتی ج.ا.ااین کار و مقایسه

. از سمت  شوندمیفربه    کنند ومیرنج کارگران استفاده  داران از حاصل دستکه سرمایه  بدانیمبدیهی  باید  مان  سیاسیموشکافی  
هوشی در  عاقل و به  مداربوده است؛ هیچ سیاستاستوار  گویی  غدرو   بر  داری همیشه دانیم که سیاست سرمایهدیگر این را هم می

ی کارگر را استثمار کرده و سپس آن را  ی کارگر مفید است و باید طبقهنشده که استثمار از طبقهکنون مدعی  داری تا دولت سرمایه
داران  سرمایه  آن تصویر دروغین را باور کنند: هم  داری مبتنی بر تصویری ایجاد شده است که قرار است همه  سرکوب کرد. سرمایه
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دارانی  پس ج.ا.ا حافظ منافع سرمایه  10مسیر یکدیگر هستند. افع اجتماع همکه در من اند  و هم کارگران، همگی در این باور مشترک
اند و کارگران  آمده از استثمار کارگران شریک یکدیگر شدههای بدستشان در لذتاست که هم خودشان و هم دولت حافظ منافع

 داری در سراسر جهان. گوی سرمایهولت  دروغمثل هر د  اند؛شونده سهیم گشتهدر فقری هردم گستردهشان  هم از سر  استثمار شدن

از فقر گستردهها نمیاما همین رسانه ایران، بهگویند بخش دیگری  ایران وارد علت تحریمشونده در  بر  امپریالیسم  هایی است که 
برای آمریکا  که  گفتیم  است.  دولترام  ساخته  نمیکردن  تبعیت  آمریکایی  نظم  از  که  از  هایی  و  افتادهکنند  بیرون  آن  اند،  مدار 

دهد که امپریالیسم صرفًا در پی  های شدید نشان میها از آن جمله است. تحریمکند که تحریموارد می  هادولت  فشارهایی به آن 
رو  ندهد. ازایاجتماعی آن نمیـترین اهمیتی به نتایج اقتصادیها کوچکاش است و با ایجاد تحریمرفتهبازیابی سرکردگی ازدست

ست امپریالیستی که در حال پوشاندن سرمنشأهای خودش  ایکردیم، ایده  ی باال که در سه سطح نقدشتوانیم بگوییم آن ایدهمی
ایدهاست چنین  موشکا؛  با  تفاوتی  هیچ  تحریمی  و  سرمایهها  با  باید  ندارد.  غرب  و  ناتو  امپریالیسم  داریهای  و    و  سیاست  که 

ی پرولتاریا  اندازی به آیندهای رخصت  دستم دارد، با سیاست قدرتمندی وارد نزاع شد که حتی لحظهایدئولوژی و موشک و تحری
اما آن »مردم«   ی کمونیستپندارد. پرولتاریای »مردم« یکسان میآن ایده، همه را در واژه در هیچ سطحی به بورژوازی داده نشود.

تقسیم می دو طبقه  به  را میکند.  را  بهیکی  را می  خواهد  زالوصفت  استثمارگران  و  تیغ  سیاست کمونیستی مسلح کند  به  خواهد 
 اش بسپارد. انتقام

 

 مان چیست؟ ما کارگران برنامه

های باال از وضعیت موافق  خود بگیرد؟ اگر با توصیفداری باید عماًل چه شکلی بهاما با تمام تفاصیل باال، مبارزه سیاسی علیه سرمایه
داری در دو سطح بروز سیاسی پیدا کرده است: اولی در سطح دولت و دومی در سطح جهانی  رسد سرمایهنظر میگاه بهباشیم، آن

 یعنی امپریالیسم.  

های سیاسی جهان امروز  محدودیتمختصات و  ای سیاسی نباشد و تمام  داری اگر مبارزههمچنین دیدیم که مبارزه علیه دولت سرمایه
های امپریالیستی  ی سیاستتواند بدل به گویندهفرد بداند می  کهآنتواند به انهدام اجتماعی ختم شود و یا بیرا درنظر نگیرد، می

به خاطرشود.  هیچ  همین  نمینباید  را  دولت  کرد:  اکتفا  سطح  یک  علیه  مبارزه  به  امپریالیسم  گاه  دادن  قرار  هدف  با  جز    توان 
دولت  داری و  سرمایهتوان نقد کرد و آماج حمله قرار داد مگر با حمله به  داری هدف قرار داد، امپریالیسم آمریکایی را نیز نمیسرمایه

 
اند. این تصور را برخی کارگران هم دارند، اند در جایگاه یک کارگر قرار گرفته برند، کارگران چون هوش و تالش نداشتهداران گمان میهمین است که تمام سرمایهبرای   10

گاه سیاسی استی بورژوایی به یک اندازه متأثر گشتهچون همگی از تصویر ایدئولوژی این جامعه که از چنین تصویرهایی بری شده است و واقعیت   اند. تنها پرولتاریای آ
 کند.فهم میرا داری سرمایهی گرانهستمی جامعه
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؛ و نباید با عواطف و احساسات قدم در راهی گذاشت  داری را برگزیدای سیاسی علیه سرمایههخاطر است که باید مبارز همین. بهآن
شان  چشمهای محورمقاومت،  پیروزیاز    بستگان بزرگی و عظمت ایران،دل  که امروز قطعًا و یقینًا به انهدام اجتماعی ختم خواهد شد.

دالنه رفتن ج.ا.ا هایی که ساده. آناند کور گشتهبورژوازی جهانی   دروغین  از تصاویر اغواگر و  بستگان جهان غربی دل و  شدهکور 
خواهند    بورژواییی سیاست  همیشه طعمه  دالن  ساده  اند وانگاری  سیاسیدچار سادهدانند نیز  گرفتن پرولتاریا میرا مساوی قدرت

  11. بود

داند؛  پیروزی بورژوازی ایران را منافع خودش و پرولتاریا نمییک کمونیست از شکست آمریکا در سوریه و عراق ناراحت نیست، اما  
ها و پرولتاریا  تواند آرزو نکند. کمونیستنابودی اسرائیل را نمی  و   ستایدیک کمونیست مبارزان فلسطینی را در اعماق وجودش می

تا  را خود می  ی ج.ا.اهاخواهند موشکمی امروز در خاورممبارزهتوانستند  میداشتند  بهی  را  فرودست  نفع  یانه  ی  رزمنده  طبقات 
ر خاورمیانه، با تمام قوا پیش   ند.  ب 

ما سرنگون است که  نمیبرای همین  پرولتاریا  نیستیم.  او هیچطلب  سرنگون کند. چون  را  "نه"گفتن  خواهد چیزی  به یک  وقت 
اش قبضه کند. تمام دولت، نیروی نظامی و نیروی سرکوب  دستان پرتوانخواهد قدرت دولتی را با لتاریا میپرو اکتفا کند. تواند نمی
طلبی برای  . سرنگونطبقاتی خود سازماندهی کند ـو دولت را طبق منافع تاریخی  بورژوا را نابود سازد  دست بگیرد و تا آخرینرا به

خواهد  ای که می؛ نه برای پرولتاریای سیاسی  رزمندهامپریالیستی هستندبورژواـ ی سیاست  برندهپیش  در اصل"گوهایی است که  آن "نه
 در تاریخ فرابخواند.  دیگری بار ،کارگری است سرخ  که دولت  را، هدفش

، علیه  ، شرکت و اداراتکه در کارخانهاست ای مبارزه  امر ی اینبرای این امر، پرولتاریا باید سیاست خودش را پیش بگذارد. الزمه
ا مسموم که کارگران ر   هاییباید پیش رود. چنین ایده  یهای سیاسی  حافظ منافع  دروغین ملّ و حرف  های سیاسی امپریالیستیایده
پرولتاریا به  کندمی انداخته شو باید به ضرب سیاست  به  این مبارزه برای سیاستی است.  دن کناری  به دولت ج.ا.ا  شکل دولتی  که 

کند. در این مبارزه است  مینرصد    ،ستداریسرمایهایدئولوژی    یساخته  ی کههایکند و واقعیت را از در  چیز نامتعارف نگاه نمی
نقد    همچنین در حال  و ی آثار تحلیلی  ل دهند که در آن در حال مطالعهتشکّ   «هایی سیاسی هسته»را حول  که کارگران باید خود  

  ی کارگران را علیهسازند و به فکر اینند که چگونه مبارزهاریا را محدود و مسموم میهای دروغینی هستند که پرولت ایدههمیشگی  
 رند. پیش ب  سازماندهی کنند و به اشو امپریالیسم داریدولت سرمایه ،دارهاسرمایه
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