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بيژن هدايت

یاداشتی بر این دفتر:

انتخابات  ۱۴۰۰و چشم انداز مبارزه ی سیاسی و طبقاتی در ایران!

سيز د همين د و ر ه ى ا نتخا با ت ريا ست
جمهورى اسﻼمى ،انتخابات  ،١٤٠٠در راه
است؛ انتخاباتى كه مُهر شرايطى به مراتب
انفجارى تر در درازاى عُمر منحوس رژيم،
و همه ى انتخابات پيشين آن ،را بر پيشانى
دارد :بحران ساختارى عميق و فرساينده ى
اقتصادى ،تحريم هاى شكننده ى اياﻻت
متحده ،ارتشا و فساد گُسترده ،و پيامدهاى
زيان بار پاندومى كرونا ،كشتى ورشكسته ى
اقتصاد جمهورى اسﻼمى را بيش از هر زمان
ديگرى به گِل نشانده است؛ بى كارى ،فقر و
گرسنگى فزاينده ى ده ها ميليون مردم كارگر و
فرودست ،در متن افزايش دم به دم هزينه هاى
مايحتاج زندگى ،جامعه را به مرز »خط مرگ«
كشانده و خطر شورش »لشكر گرسنه گان«،
شورش هايى از جنس دى  ٨٦و آبان ،٩٨
را جلوى چشمان وحشت زده ى جمهورى
اسﻼمى و لشكر وحوش آن گرفته است؛ و
سرانجام ،سياست هاى منطقه اى جمهورى
اسﻼمى در برابر ضربات مداوم و كارساز نظامى
و امنيتى اسرائيل ،تقويت روابط جهان عرب،
انعقاد پيمان »صُ لح ابراهيم« و گُشايش روابط
سياسى برخى از دولت هاى عرب با اسرائيل،
دست باﻻ يافتن روسيه و تركيه در سوريه و به
حاشيه رانده شدن جمهورى اسﻼمى ،كاهش
ب ُنيه ى مالى و توان نظامى رژيم در حمايت از
دار و دسته هاى آدم كُش اسﻼمى در منطقه،
و ،...به شكست انجاميده و از نفوذ »ا ُم القراى
اسﻼم« كاسته است.
بر متن اين وضعيت انفجارى ،حاكميت
سرمايه در ايران ،جز اتكا به اختناق خونين و
به كارگيرى نهايت توحش و جنايت ،فاقد هر
گونه بديل و چشم انداز سياسى -اقتصادى
كارساز جهت نجات از اين مهلكه ى طوفان زا
است .به گزارش »بهار نيوز« ،پنج شنبه نوزدهم
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فروردين  ،١٤٠٠احمد توكلى  -عضو فعلى
»مجمع تشخيص مصلحت« و از مُهره
درشت هاى رژيــم كه سخن گوى دولت
رجايى ،وزير كار در اولين كابينه ى موسوى،
نماينده ى چند دوره ى مجلس شوراى
اسﻼمى ،رئيس دوره اى مركز پژوهش هاى
مجلس و ...بوده است  -در نشست انجمن هاى
اسﻼمى دانش جويان مستقل ،به اين وضعيت
انفجارى معترف شده است:

انتخابات  ١٤٠٠در دل اين وضعيت انفجارى
صــورت مى بندد .وضعيتى كه ،در عين
حال» ،دوگانه»ى هميشگى »اصﻼحطلبان« و
»اصولگرايان« را به مُحاق فرو برده است .آن
»دوگانه« ،تاكنون ،نقشى پُر اهميت در انتخابات
ايفا مى كرد :به تنور انتخابات آتش مى ريخت،
به انتخاب ميان »بد« و »بدتر« از ميان مردان
جمهورى اسﻼمى  -حداقل در ميان بخشى از
مردمان جامعه » -معنا« مى داد و آن ها را به پاى
صندوق راى مى كشاند و از اين رو ،درجه اى
از »مشروعيت« و »پشتوانه ى مردمى« كُليت
رژيم اسﻼمى را نيز به نمايش در مى آورد.
شورش هاى دى  ٩٦و آبان  ،٩٨با شعارهاى
ساختارشكن خود  -چون »مرگ بر جمهورى
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اسﻼمى« و »اصﻼح طلب ،اصول گرا ،ديگه
تمومه ماجرا!« -نقش و كاركرد اين »دوگانه«
را به پايان رساند و اين حربه را از دست
جمهورى اسﻼمى ستاند.
به رغم تمامى اين ها ،اما ،انتخابات ١٤٠٠
برگزار خواهد شد .در روزهايى كه مذاكرات
»برجام« ،پس از وقفه اى چند ساله با حضور
مجدد هيات نمايندگى اياﻻت متحده برگزار
مى شود ،جمهورى اسﻼمى به اين انتخابات
و به هر درجه از »مشروعيت« و »پشتوانه ى
مردمى« ناشى از آن ،و در عين حال به
»اثبات« قدرت و ثُبات خود براى »چانه زنى«
در سر ميز مذاكره نياز دارد .شورش »لشكر
گرسنه گان« در دى  ٩٦و آبان  ،٩٨در كنار
هزارها اعتراض و اعتصاب نيروى كار ،اركان
حاكميت جمهورى اسﻼمى را در اين سال ها
به لرزه انداحت؛ و انزجار عميق و گُسترده ى
مردم كارگر و فرودست از اين رژيم پلشت را
بر جهانيان آشكار كرد .انتخابات  ١٤٠٠از منظر
جمهورى اسﻼمى مى بايست نشان دهد رژيم،
به رغم همه ى اين مبارزات ،قدرت و ث ُبات
دارد ،از درجه اى »مشروعيت« و »پشتوانه ى
مردمى« برخوردار است ،و سرمايه دارى
جهانى ،بيش از هر مُدل و آلترناتيو بورژوايى
ديگر ،هم چنان مى تواند به نيروى توحش
و جنايت آن در برابر هر تعرضى به ساحت
سرمايه دل گرم باشد!
انتخاباتى اين چنين ،اما ،به بازار گرمى نياز
دارد .انبوه مردم كارگر و فرودست به كُليت اين
رژيم موحش معترض هستند؛ و از انتخابات
و صندوق راى آن دل كنده اند .حربه ى
»دوگانه»ى »اصﻼحطلبان« و »اصولگرايان«
هم ديگر كارساز نيست .پس ،ترفندهاى
ديگرى ،هرچند پاخورده و كُهنه ،اما ،در ابعادى
گُسترده و سرگيجه آور پا به صحن جامعه
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مى گذارند :بازار افشاى حداكثرى از ارتشا و
فساد يك ديگر گرم مى شود؛ كار به دستان دور
و نزديك رژيم به جان هم مى افتند؛ مشكﻼت
را بر سر هم آوار مى كنند؛ و ناكارآمدى،
خيانت و جنايت يك ديگر را از پس پرده
برون مى اندازند .سقف سالوس و رياكارى تا
بى نهايت باﻻ كشيده مى شود :مردان جمهورى
اسﻼمى ،در مسابقه اى نفس گير ،مى كوشند
در هم صدايى با مطالبات مردم كارگر و
فرودست گوى سبقت از هم بربايند؛ زبان
آن ها مى شوند؛ براى زندگى محنت بار آن ها
گريه و فغان سر مى دهند؛ دولت بر سر كار را
براى ناكارآمدى در سامان دهى اقتصادى و عدم
توجه به مشكﻼت معيشتى آن ها زير شﻼق
هُشدارهاى غﻼظ و شداد خود مى گيرند؛
صفحات روزنامه ها ،تريبون راديو و تلويزيون،
مجلس ،فضاى مجازى ،و »كﻼب هاوس« را
از نوشته هاى آتشين و سخن رانى هاى غراى
خود پُر هياهو مى كنند ،تا شايد حداقلى از
جامعه به اين تبليغات دروغين باور بياورد ،و
باز هم در صف صندوق راى به خط شود! در
پس اين هياهوى تهوع آور ،البته ،اين كُليت
رژيم پلشت اسﻼمى است كه مى بايد بى تقصير
و بى گناه نمايانده شود ،تطهير گردد ،و از
تعرض جامعه ى عاصى و جان به لب رسيده
در امان بماند!
سيدابراهيم رييسى ،عضو »هيات مرگ« و از
بانيان اصلى كُشتار زندانيان سياسى در سال
 ،٦٧و رييس فعلى قوه ى قضاييه ،در بيانيه ى
حضور در انتخابات رياست جمهورى ،لباس
دوستى با مردم كارگر و فرودست بر قامت
متعفن خود مى كند و مى نويسد:
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نه! بعيد است كه چنين ترفندهاى مبتذل و
دروغينى ،مردم كارگر و فرودست را بفريبد.
اين مردم چهل و اندى سال است رژيم پلشت
اسﻼمى را تجربه مى كنند و جز دار و درفش،
ارتشا و فساد ،نيرنگ و فريب ،از آن نديده اند.
در درازاى اين چهل و اندى سال ،نه تنها
پول نفتى كه »امام ا ُمت« وعده كرده بود ،بر
سر سفره ى اين مردم نيامد ،كه حداقل هاى
خورد و خوراك و زندگى بخور و نمير هم
از سر سفره و خانه ى آن ها پر كشيد .چرخ
زندگى اين مردم ديگر نمى چرخد! »خط
فقر« با شيبى تُند به »خط مرگ« رسيده است!
»كارتُن خوابى« ،پديده اى مربوط به ديروز
و »گورخوابى« پديده ى امروز شده است!
اين ها فقط توحش و جنايت ،ارتشا و فساد،
خود را از پس اين افشاگرى ها و سينه چاك
دادن ها در آينه مى گيرند؛ تيشه به ريشه ى خود
مى زنند؛ و درياى خشم و انزجار مردم كارگر
و فرودست از خود را طوفاتى تر مى سازند.
دوقطبى مشاركت  -تحريم
انتخابات  ١٤٠٠يك بار ديگر بحث دوقطبى
مشاركت  -تحريم را ،به ويژه در ميان اپوزيسيون
بورژوايى جمهورى اسﻼمى ،دامن زده است.
رنگين كمانى از اين اپوزيسيون درمانده و
نازا  -از سلطنت طلبان و جمهورى خواهان
گرفته تا ملى مذهبيون و اصﻼح طلبان سابق
رانده از حاكميت اسﻼمى سرمايه  -كه تا
همين ديروز چشم اُميد به »فشار حداكثرى«
پرزيدنت ترامپ براى سُ ريدن به تخت
حاكميت بسته بودند ،با مجاهدتى وافر پيش
افتاده و فراخوان در »تحريم« انتخابات صادر
مى كنند! مردم كارگر و فرودست ،آن ها كه
در اين سال هاى دور و دراز هزارها اعتراض
و اعتصاب كارگرى به راه انداختند ،جان به
كف به خيابان ها آمدند و شگفتى شورش هاى
دى  ٩٦و آبان  ٩٨را رقم زدند ،اما ،وقعى
به اين اپوزيسيون و چنين فراخوان هايى
نمى گذارند! اين اپوزيسيون ربطى به زندگى
ماﻻمال از رنج و شكنج اين مردم ناراضى و
معترض ندارد؛ اميال و آرزوهاى انسانى آن ها
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را بيان نمى كند؛ خواست شيرين آزادى و
برابرى ،آسايش و رفاه ،آن ها را برنمى تابد.
با اين ها ،شايد بر متن شرايط معينى كه بعيد
مى نمايد ،اندك گُشايش سياسى براى مُدتى
در فضاى جامعه ايجاد شود؛ بردگى مزدى،
اختﻼف طبقاتى ،رنج و شكنج ،و سركوب
مردم كارگر و فرودستى كه عليه ستم و استثمار
سرمايه دست به اعتراض و اعتصاب مى زنند،
اما ،پايان نمى يابد! اين را دُن كيشوت هاى
اپوزيسيون بورژوايى هم ،آن گاه كه به خلوت
مى روند ،به روشنى مى دانند .مجاهدت اين ها
در »تحريم« انتخابات ،نشان دل نگرانى براى
سرنوشت مردمان جامعه نيست ،نشان نفوذ
سياسى  -اجتماعى اين ها در جامعه هم نيست،
يك حساب گرى سياسى است! جداى از اين
كه انتخابات ،چون هر كُنش ديگر جمهورى
اسﻼمى ،بهانه اى صِ رف براى »واكنش« و
»اعﻼن وجود« است ،مساله ى بس مهم ديگرى
هم اين اپوزيسيون را به صف و فعال كرده
است .اين ها وضعيت انفجارى جمهورى
اسﻼمى ،بُن بست هاى سياسى و اقتصادى ،و
طوفان خشم و انزجار مردم كارگر و فرودست،
از آن را مى بينند؛ و حدس مى زنند انتخابات
 ،١٤٠٠در چنين فضايى ،با مشاركت حداقلى
برگزار شود .انتخابات را »تحريم« مى كنند ،تا
خشم و انزجار انبوه مردم كارگر و فرودست،
كه به صندوق راى پُشت كرده اند ،را به حساب
نفوذ سياسى و فراخوان »تحريم« خود بنويسند،
تا شايد حمايت دولت هاى سرمايه دارى غرب،
و به ويژه اياﻻت متحده ،را از خود جلب كنند
و شانسى براى سُ ريدن به تخت حاكميت و
سهمى از خوان يغماى انباشت سرمايه در اين
جامعه بيابند.
نزاع اين اپوزيسيون با جمهورى اسﻼمى،
نزاعى درون خانواده گى ،نزاعى براى كسب
قدرت ،است .و چنين نزاعى ،نه تنها كم ترين
ربطى به آزادى و برابرى ،رفاه و آسايش،
مردمان جامعه نــدارد ،كه در جهت حفظ
زنجيرهاى بردگى مزدى ،بى حقوقى سياسى،
و خلع يد آن ها از حق مشاركت در تعيين
سرنوشت خود است .ب ُنيان حاكميت سياسى
فرضى اين اپوزيسيون هم  -چون جمهورى
اسﻼمى -بر انتخابات و پارلمان بورژوايى
استوار است؛ انتخابات و پارلمانى كه  -حتا
در »دموكراسى« هاى پيش رفته ى غربى -
مكانيسمى در نفى حق مشاركت مردم كارگر و
فرودست در تعيين سرنوشت خود ،مكانيسمى
براى سپردن قانونى اين »حق« به ملزومات
كاركرد سرمايه ،مكانيسمى براى فريب مردمان
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تمامى آن انگيزه هايى كه به شــورش »لشكر
گرسنه گان« در دى  ٩٦و آبان  ،٩٨و به هزارها اعتراض
و اعتصاب نيروى كار ،در اين سال ها ميدان داده بودند،
نه تنها به قوت خود باقى هستند ،كه عُمق و گُسترش
فزاينده اى هم خواهند يافت .استثمار فوق  -مشدد
نيروى كار ،شيب تُند نزولى سقف تامينات اجتماعى،
تعويق و انجماد باز هم بيش تر دست مزدها ،دايره ى
وسيع تر فقر و فﻼكت ،و ،...تنها تصوير در چشم انداز ،تنها
بديل جمهورى اسﻼمى جهت انباشت سرمايه ،است.
استثمار فوق  -مشدد نيروى كار ،در شرايط بحران
ساختارى عميق و فرساينده ى اقتصادى ،تنها راه مُمكن
انباشت سرمايه در كشورهايى چون ايران است .در اين
راه ،بى شك ،مى بايستى هر اعتراض طبقه ى كارگر
را خفه كرد ،به دار و درفش سپرد ،تا سكوت گورستانى بر
جامعه مستولى شود و زمينه ى مناسب ارزش افزايى
سرمايه فراهم آيد!

جامعه و كشاندن آن ها پاى صندوق راى
است ،تا از اين طريق دولت بورژوايى ،دولتى
برآمده از اراده ى جامعه قلمداد شود» .حق«
در انتخابات جامعه ى بورژوايى ،فقط »حق«
انداختن راى در صندوق انتخابات است .از
آن پس ،اگر »حقى« هست» ،حق« انقياد و
بردگى مزدى» ،حق« فروش نيروى كار» ،حق«
استثمار تا پايان عُمر براى سودآورى سرمايه
است .چنين مكانيسمى ،نه تنها در ايران ،كه
حتا در »دموكراسى« هاى پيش رفته ى غربى
نيز نه تنها به هيچ بهبود اساسى در زندگى
مردم كارگر و فرودست نيانجاميده است ،كه
به ويژه در سال هاى اخير با كاهش سقف
تامينات اجتماعى ،انجماد يا افزايش حداقلى
دست مزدها در متن هزينه هاى سرسام آور
مايحتاج زندگى ،تشديد فشار كار و ...مشقات
فزاينده اى هم بر زندگى آن ها تحميل كرده
است .ديوانه گان و مرتجعينى چون دونالد
ترامپ ،ماتئو سالوينى ،ژائير بولسونارو و يك
دوجين از احزاب نژادپرست و فاشيست در
اروپاى قاره از همين انتخابات و صندوق راى
برون آمدند و بر سر مردم كارگر و فرودست
كشورهاى خود آوار شدند! مُشكل انتخابات
و صندوق راى در ايران ،بر خﻼف تبليغات
سطحى اپوزيسيون بورژوايى ،صِ رف وجود
شوراى نگهبان ،نظارت استصوابى ،قيد و
بندهاى قرون وسطايى و ارتجاعى جمهورى
اسﻼمى ،و ،...نيست؛ نفس مكانيسم انتخابات
و صندوق راى ،و نقش آن در اسارت مردم
كارگر و فرودست ،است .و اين چيزى كم تر
از توحش و جنايت نيست!
با اين همه ،اما ،بخشى از مردمان جامعه در
انتخابات  ١٤٠٠شركت خواهد كرد .تكليف
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آن ها كه با رضايت به پاى صندوق راى
مى روند و ديگران را نيز به اين امر ترغيب
مى كنند ،از پيش روشن است .آن ها يا دل
در گرو جمهورى اسﻼمى دارند ،از قِبَل اين
حاكميت به مال و منال رسيده اند ،و يا زندگى
آرام خود را بر تﻼطمات انقﻼب و آينده ى
ناروشن ترجيح مى دهند .عﻼوه بر آن ها ،اما،
ميليون ها مردمى هم هستند كه نان و كارشان
توسط اوباش جمهورى اسﻼمى گروگان
گرفته شده است .اين ها از سر اجبار و تنها
براى حفظ زندگى سخت و نابسامان خود در
انتخابات شركت مى كنند! اين جمعيت انبوه به
صِ رف فراخوان »تحريم« اپوزيسيون جمهورى
اسﻼمى در خانه نمى ماند و به صندوق راى
»نه!« نمى گويد .اين مُهم به ملزوماتى بسيار
بيش از اين نياز دارد :به مبارزه اى همه جانبه
و مستمر عليه تمامى مصايب جان كاه سرمايه،
به اُفق و چشم انداز روشنى از جامعه ى آتى
و سامانه ى سياسى  -اقتصاديى كه مى بايد به
جاى جهنم تن سوز فعلى بنشيند و آسايش و
رفاه و حُ رمت اين مردم را تامين كند .فراخوان
»تحريم« انتخابات از اين جنس نيست،
لحظه اى در متن يك مبارزه ى همه جانبه و
مستمر عليه ستم و استثمار سرمايه نيست ،به
ا ُفق و چشم انداز روشنى از يك جامعه ى آزاد
و برابر اتكا ندارد ،ا ُميدى در دل هاى آرزومند
يك زندگى انسانى نمى پروراند ،و هزينه هاى
گران »نه« به صندوق راى را براى ميليون ها
مردم كارگر و فرودست قابل تحمل نمى كند!
انتخابات  :١٤٠٠اهداف فورى و ضرورى
در وضعيتى چنين انفجارى ،به معمول ،دايره ى
»خودى «هاى ديكتاتورى سرمايه تنگ تر
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مى شود ،هسته ى سخت آن ،وقيح ترين و
آدم كُش ترين عناصر آن به ميدان مى آيند ،تا
انباشت سرمايه را در جهنمى از بى حقوقى
و استثمار فوق  -مشدد نيروى كار تامين
نمايند؛ نطفه ى هر اعتراضى را به خاك و خون
كشند؛ سكوت گورستانى را بر جامعه حاكم
گردانند؛ دست اندازهاى حاكميت را مُسطح
و آن را يك دست و »كارآمد« نمايند؛ شايد
كه عُمر منحوس خود را »ماندگار« سازند.
دون مايگانى چون سيدابراهيم رئيسى ،وزير
قوه ى قضاييه ،على ﻻريجانى ،رييس سابق
مجلس شوراى اسﻼمى ،محمدباقر قاليباف،
رييس فعلى مجلس شوراى اسﻼمى ،محمود
احمدى نژاد ،رييس جمهور دو دوره ى نهم
و دهم ،و سردارانى چون محسن رضايى،
حسين دهقان ،مشاور فرمانده ى كُل قوا،
سعيد محمد ،مشاور فرمانده ى سپاه ،و،...
همگى مردان وﻻيت و حساب پس داده در
بارگه توحش و جنايت ،كانديد هستند .مهم
نيست كُدام يك از اين ها پشت سد نظارت
استصوابى شوراى فرتوت نگهبان جا مى ماند
و كُدام يك به »پاستور« مى رسد ،مهم اين است
كه هيچ يك از اين مردان جمهورى اسﻼمى
قادر به نجات كشتى ورشكسته ى جمهورى
اسﻼمى از گرداب مهيبى كه در آن گرفتار آمده
است ،نخواهند بود .بحران ساختارى عميق و
فرساينده ى اقتصاد سرمايه دارى ايران ،بديل
كاپيتاليستى ندارد! پس از انتخابات  ،١٤٠٠و
رياست جمهورى هر يك از اين ها ،نيز در بر
همان پاشنه ى سابق خواهد چرخيد!
در هر صــورت ،جمهورى اسﻼمى براى
برون رفت از اين گرداب مهيب ،نقشه ى راهى
در سر دارد .دو رُكن سياسى اصلى اين نقشه ى
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راه ،البته ،ديربازى است كه راهنماى سياست و
عمل كرد رژيم بوده است؛ سياست هايى كُهنه
كه پيش ب ُرد و تحقق آن ها ،در شرايط نوين و
بسيار متحول حاضر ،از اهميتى مبرم و تعيين
كننده برخوردار شده و موفقيت يا عدم موفقيت
آن ها ،بيش از هر بُرهه ى زمانى ديگر ،به حيات
و ممات جمهورى اسﻼمى گره خورده است.
 نجات اقتصاد ورشكسته ،مذاكره وسازش با سرمايه دارى اياﻻت متحده،
اقتصاد سرمايه دارى ايران ،از بدو حاكميت
جمهورى اسﻼمى ،همواره از بحران اقتصاد
سرمايه دارى جهانى ،بحران اقتصاد داخلى ،و
سپس تحريم هاى شكننده ى اياﻻت متحده،
و متحدين غربى آن ،متاثر بوده است .فساد و
ارتشاى گُسترده ،و پيامدهاى اقتصادى منفى
پاندومى كرونا ،نيز تنگناهاى اقتصادى آن را
بيش از پيش تشديد كرده است .اين اقتصاد
از مدت ها پيش به پايان خط رسيده است.
استثمار مشدد نيروى كار ،بى كارى و فقر
و فﻼكت ،نمى تواند يك راه كار هميشگى
جهت انباشت سرمايه باشد .مصايب فزاينده ى
اين راه كار ،زمينه ى بروز شورش »لشكر
گرسنه گان« و اعتراضات و اعتصابات كارگرى
را دايمى و پُر مخاطره مى كند .حربه ى توحش
و جنايت نيز ،هر بار بيش تر از گذشته،
كارآيى خود در مقابله با اين خيزش ها را از
دست مى دهد و درياى انزجار مردم كارگر و
فرودست را طوفاتى تر مى سازد.
جمهورى اسﻼمى يك راه كار اصلى در تفوق
بر اين بحران را مذاكره و سازش با اياﻻت
متحده مى داند .اين راه كار نيز ،اما ،بديل
بحران اقتصاد سرمايه دارى ايران نيست و
كشتى به گِل نشسته ى آن را به ساحل نجات
نخواهد رساند .دور جديد مذاكرات »برجام«
)»برنامه ى جامع اقدام مشترك« ،كه در سال
 ٢٠١٥در وين ،توسط پنج عضو دايمى شوراى
امنيت ،آلمان و ايران امضا شد( ،كه با حضور
مجدد هيات نمايندگى اياﻻت متحده صورت
مى بندد ،هر چند به ظاهر از سوى جمهورى
اسﻼمى با خواست »برچيدن بى درنگ تمامى
تحريم ها« و از طرف اياﻻت متحده »بازگشت
بى تنازل به تعهدات هسته اى« رژيم اسﻼمى
توام است ،اما ،در پس پرده و واقعيت امر
مسايل بس مهم ترى موضوع مناقشه و حل و
فصل هستند .اين مذاكرات ،و سازش حاصل
از آن ،كه به رغم كشاقوس هاى فراوان تاكنونى
 و مخالفت جدى اسراييل  -سرانجام اتفاقخواهد افتاد ،بيش از آن كه ب ُنيان اقتصادى
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داشته باشد ،بر مولفه هاى سياسى اتكا دارد .و
تنها با عقب گرد جمهورى اسﻼمى از همه ى
سنگرهايى كه در طول اين چهار دهه با صرف
هزينه هاى ميلياردى به دست آورده  -دست
كشيدن از »انــرژى هسته اى« و »برنامه ى
موشكى« ،خروج از ميدان سوريه ،عراق،
يمن و ،...قطع حمايت از حزب اﷲ و ساير
دار و دسته هاى آدم كُش اسﻼمى ،اجتناب از
دشمنى با اسرائيل و عربستان و ساير كشورهاى
عربى ،پذيرش قواعد بازى در شطرنج سياسى
خاورميانه ،و - ...ممكن خواهد بود .يك وجه
سياست اياﻻت متحده در اين مذاكرات،
در عين حال ،جلوگيرى از نفوذ تجارى -
سياسى افزون تر چين در ايران ،و به تبع آن
در منطقه ى خاورميانه ،به واسطه ى »پيمان
هم كارى استراتژيكى و تجارى  ٢٥ساله«
چين و رژيم اسﻼمى ،و تقويت موقعيت تنزل
يافته ى خود است .از منظر سرمايه دارى اياﻻت
متحده ،حُ سن مذاكره و سازش با جمهورى
اسﻼمى در چنين مولفه هاى سياسى يى ريشه
دارد .تحقق اين سياست ،يك پيروزى بزرگ
براى سرمايه دارى اياﻻت متحده ،پس از
شكست هاى مفتضحانه ى پيشين در منطقه،
و پيامى دل گرم كننده براى متحدين مرتجع
منطقه اى آن در خﻼصى از »شر« جمهورى
اسﻼمى است .اين ها ،طبعا ،بسى فراتر از توافق
پيشين »برجام« ،در  ،٢٠١٥است .آن توافق،
مُهر مختصات دوره اى را بر خود داشت ،كه
جمهورى اسﻼمى در موقعيتى بهتر و از توان
»چانه زنى« بيش تر برخوردار بود .آن دوره
سپرى شده است .جمهورى اسﻼمى اكنون
در موقعيتى ضعيف و شكننده به سر مى برد
و توان »چانه زنى« آن به مراتب تنزل يافته
است .گردن كشى »ولى فقيه« و ساير مقامات
جمهورى اسﻼمى ،كه در برابر اياﻻت متحده
حتا »يك وجب كوتاه نمى آيند« ،را نمى بايستى
چندان جدى گرفت .اين گونه گردن كشى ها،
آن جا كه ﻻزم بيفتد ،به هزيمت در پوشش
»نرمش قهرمانانه« بدل خواهد شد! جمهورى
اسﻼمى ،دير يا زود ،بر سر ميز مذاكره با اياﻻت
متحده خواهد نشست و به سازش تن خواهد
داد! آن چه از اين ره گذر نصيب جمهورى
اسﻼمى خواهد شد ،به احتمال بسيار ،تنها به
رفع تدريجى تحريم ها ،آزاد كردن دارايى هاى
بلوكه شده ى رژيم ،تضمين ماندگارى و
موقعيت مناسب منطقه اى آن ،محدود خواهد
ماند .رفع تحريم ها و آزاد كردن دارايى هاى
بلوكه شده ،حتا تدريجى ،شايد فضاى تنفس
اقتصادى رژيم را قدرى و براى زمانى كوتاه
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باز كند ،اما ،تاثير تعيين كننده اى در رفع
بحران ساختارى عميق و فرساينده ى اقصاد
سرمايه دارى ايران نخواهد داشت .بيش از
اين ،جمهورى اسﻼمى نمى تواند به مُساعدت
اياﻻت متحده و ساير دولت هاى سرمايه دارى
غربى در غلبه بر ورشكستگى اقتصادى خود
اُميد ببندد .سامانه ى اقتصاد سرمايه دارى
ايران ،در پسا» -برجام« بعدى ،هم چنان بر
همان پاشنه ى قديم خواهد چرخيد :تداوم
بحران ساختارى و فرساينده ى اقتصادى و
لزوم ا ِعمال فوق  -تشديد استثمار نيروى كار
جهت انباشت سرمايه!
بحران جارى اقتصاد جهان سرمايه دارى ،كه
از اواخر  ٢٠١٨و اوايل  - ٢٠١٩و پيش از
همه گيرى پاندومى كرونا -آغاز شد ،اقتصاد
جهانى را با عظيم ترين مشكﻼت و تﻼطمات
اقتصادى دوره ى معاصر روبرو ساخته است.
بسيارى از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصاد
سرمايه دارى ،تبعات منفى اين بحران را با
بحران سال هاى آخر دهه ى بيست و اوايل
دهه ى سى مقايسه مى كنند .بنا به گزارش
»وزارت بازرگانى« اياﻻت متحده ،اقتصاد
اين كشور در سال  ٢٠٢٠به ميزان  ٣,٥درصد
كوچك شده ،كه از سال  ١٩٤٦تاكنون سابقه
نداشته است .بنا به برآورد »صندوق بينالمللى
پول« ،در همين سال ،اقتصاد بريتانيا  ١٠درصد،
و اقتصادهاى كانادا ،ژاپن و آلمان هر كدام
بيش از  ٥درصد كوچك شدهاند .تازهترين
دادههاى منتشره از سوى نهادهاى بينالمللى
نيز به فروريزى بيش از  ٩درصد توليد
ناخالص داخلى در انگلستان ،اسپانيا ،ايتاليا و
فرانسه ،اشاره دارد .سقوط همين شاخص در
آلمان كم تر از  ٦درصد و در اياﻻت متحده
و ژاپن كم تر از  ٤درصد ارزيابى شده است.
»صندوق بينالمللى پول« ،در گزارش آوريل
 ،٢٠٢٠ميانگين كاهش حجم توليد ناخالص
جهانى را به ميزان  ٩هزار ميليارد دﻻر ارزيابى
كرده است .و گزارش »بانك جهانى« ،هشتم
ژوئن  ،٢٠٢٠نيز پيدايش آشفتگى در عرضه
و تقاضاى كاﻻ ها و خدمات ،آشفتگى در
بازارهاى مالى و تجارى بين المللى ،قرنطينه ى
حدود نيمى از جمعيت جهان ،از كار افتادن
بخش بزرگى از شبكهى حمل و نقل ملى و
بينالمللى ،تعطيلى هزاران موسسه و مركز
كار ،حذف بيش از  ٣٠٠ميليون شغل تمام
وقت و صدها ميليون شغل پاره وقت ،و ،...را
بزرگترين ركود اقتصادى  ٧٥سال اخير جهان
سرمايه دارى قلمداد كرده است.
در چنين شرايطى ،اولويت اقتصادى اياﻻت
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متحده ،و متحدين غربى آن ،سامان دادن اقتصاد
خود و نه عطف توجه و تﻼش جدى براى
نجات اقتصاد بحران زده ى جمهورى اسﻼمى
است؛ به ويژه كه فقدان امنيت سرمايه در
ايران ،نبود زيرساخت هاى ﻻزم ،ماشين آﻻت
مُستهلك ،عدم آشنايى طبقه ى كارگر با
تكنولوژى مدرن ،پايين بودن بارآورى كار
اجتماعى ،ميزان نازل مرغوبيت محصوﻻت،
و عدم اطمينان از بازار فروش آن ها ،به رغم
استثمار شديد نيروى كار و بى حقوقى مطلق
آن ،نقشى منفى و بازدارنده ايفا مىكند.
به رغم اين ،جمهورى اسﻼمى راهى جز مذاكره
و سازش با اياﻻت متحده ندارد .اعتراض و
اعتصاب كارگرى ،پس از دوره اى نزول،
باز هم سر بر خواهد آورد .شورش »لشكر
گرسنه گان« باز هم شهرها و خيابان ها را به
آتش و خون خواهد كشيد .و اين ها ،هر يك
به نوبه ى خود ،و اين بار شايد در پيوستگى
ا ُرگانيك با هم ،حيات و ممات رژيم منحوس
اسﻼمى را به ورطه ى نيستى خواهند كشاند.
جمهورى اسﻼمى براى ماندگارى خود ،در
اين شرايط انفجارى ،هر هزينه اى را متقبل
خواهد شد ،حتا اگر اين امر الزام تمكين به
شرايط »شيطان بزرگ« را ايجاب كند؛ رژيم
هيچ گاه با اين امر مشكل اساسى نداشته است،
مساله همه گاه فقط بر سر چند و چون اين
سازش ،حد و مرز امتيازات ،و حفظ پرستيژ
»انقﻼبى« آن بوده است .نوحه خوانى هاى
مخالف مجلس و سپاه با دور جديد مذاكرات
»برجام« ،و هم زمان افزايش ميزان غنى سازى
اورانيوم با غلظت  ٦٠درصدى ،موشك پرانى
به اسرائيل و عربستان ،مزاحمت قايق هاى
سپاه عليه شناورهاى اياﻻت متحده در خليج
فارس ،و ، ...نيز نه به معناى مخالفت جدى با
مذاكرات »برجام« ،و سازش با اياﻻت متحده،
كه در اساس براى افزايش قدرت »چانه زنى«
و كسب امتيازات بيش تر از آن است .بخشى
از حاكميت جمهورى اسﻼمى ،چنين سياستى
را گُزينه ى مناسب تر و قطعى ترى در مذاكره
و سازش با اياﻻت متحده و اخذ امتيازات
مورد نظر خود مى بيند و مى پندارد با اين
گُزينه شانس بيش ترى براى حفظ »برجام«،
ماندگارى خود و دست يابى به يك موقعيت
مناسب و پايدار منطقه اى  -مستقل از هر
تغيير و تحولى احتمالى در سياست هاى آتى
اياﻻت متحده -خواهد داشت؛ در حالى كه
بخش ديگر حاكميت مى كوشد اين مذاكرات
را در همين ماه هاى پايانى دولت روحانى
به سرانجام قابل قبولى برساند و با تقويت
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موقعيت سياسى خود در جامعه ،از توان
فزون ترى در تحوﻻت سياسى آتى در برابر
رقيب ،برخوردار شود.
فاكتور چين نيز كمك موثرى به برون رفت
رژيم اسﻼمى از اين وضعيت انفجارى نخواهد
بود .چين ،تاكنون ،و در متن تحريم ها و »فشار
حداكثرى« اياﻻت متحده ،از سويى عصاى زير
بغل جمهورى اسﻼمى بوده و از ديگر سو،
به مثابه شريك اول تجارى آن ،به بيش ترين
بهره ى تجارى نايل آمده است .سرمايه دارى
چين ،در دوره ى تحريم هاى اقتصادى و
بانكى اياﻻت متحده ،و با خروج شركت هاى
غربى از پروژه هاى نفتى و گازى در ايران،
سرمايه گذارى هاى قابل توجهى در برخى
از اين پروژه هاى نيمه رها شده انجام داد؛
ماشين آﻻت و تجهيزات سنگين به جمهورى
اسﻼمى فروخت؛ قراردادهايى براى ساخت
سد و راه آهن و ...منعقد ساخت؛ بازارهاى
ايران را از كاﻻهاى مصرفى ارزان ،و بعضا
ب ُنجُ ل ،خود اشباع نمود؛ و در عوض ،واردات
نفتى از جمهورى اسﻼمى را با »يوان« پرداخت
كرد .با اين همه ،در تحليل نهايى ،چين نه از
توان ﻻزم جهت بهبود اقتصاد ورشكسته ى
سرمايه دارى ايران و گُشايش بُن بست هاى
سياسى داخلى و منطقه اى جمهورى اسﻼمى
برخوردار است و نه حُ سن روابط سياسى و
تجارى خود با سرمايه دارى هاى غربى و رُقباى
منطقه اى رژيم اسﻼمى را فداى روابط تجارى
با آن خواهد كرد.
»پيمان هم كارى استراتژيكى و تجارى ٢٥
ساله« چين با جمهورى اسﻼمى ،كه در هفتم
فروردين  ،١٤٠٠منعقد شد را نيز نمى بايستى
به اين معنا ترجمه كرد .پيمان مزبور تنها
رسميت دادن به هم كارى تجارى تاكنونى
بين دو دولت است .به عﻼوه ،اين پيمان ،تنها
قرارداد هم كارى استراتژيكى و تجارى چين
در شطرنج سياسى خاورميانه نيست .پيمان هاى
مشابهى در  ٢٠١٣با عراق ٢٠١٥ ،با امارات
متحده ى عربى ٢٠١٦ ،با عربستان سعودى
و پيش از آن نيز در بين سال هاى  ٢٠٠١تا
 ٢٠٠٦با افغانستان ،پاكستان ،روسيه و برخى
ديگر از كشورهاى آسياى ميانه منعقد شده
بود» .پيمان هم كارى استراتژيكى و تجارى
 ٢٥ساله« ،در واقع ،متن رسمى بيانيه اى با
عنوان كُلى »توافق ايران و چين براى روابط
استراتژيك  ٢٥ساله« است ،كه به هنگام سفر
شى جين پينگ به تهران و مﻼقات با خامنه اى،
در  ،٢٠١٦كمى پس از توافق »برجام« ،در
 ،٢٠١٥منتشر شده بود .سياست دولت ترامپ
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در »فشار حداكثرى« به جمهورى اسﻼمى ،از
يك سو رژيم را به سمت چين و انعقاد اين
پيمان ترغيب نمود ،تا هم لطمات شكننده ى
»فشار حداكثرى« را كاهش دهد و هم اياﻻت
متحده را به اعتبار انعقاد اين پيمان به هراس
از قدرت يابى بيش تر چين در ايران و منطقه
اندازد ،به نرمش وادارد ،و به سر ميز مذاكره
كشاند؛ از سوى ديگر ،چين هم در پى نفوذ
و حصول بازارهاى بيش تر در ايران و منطقه،
و دست باﻻ يافتن در رقابت با اياﻻت متحده،
و متحدين غربى آن ،اين موقعيت را غنيمت
ش ُمرد .نفس امضاى پيمان مزبور و تبليغات
پُر هياهوى جمهورى اسﻼمى پيرامون ابعاد
متنوع پروژه ى »راه ابريشم جديد«Belt and ،
 ،Road Initiativeدر آستانه ى دور جديد
مذاكرات »برجام« ،در واقع ،حاوى اين پيام
به اياﻻت متحده بود» :پيمان مزبور مى تواند
ايران و كُل منطقه ى خليج فارس را به پايگاه
نفوذ دايمى چين بدل نمايد؛ پس ،تعلل را كنار
بگذاريد و به ميز مذاكره بازگرديد!« با گُشايش
مذاكرات »برجام« ،و سازش با اياﻻت متحده،
اما ،بى شك از اهميت امروزين پيمان مزبور تا
اندازه اى كاسته خواهد شد .و روابط جمهورى
اسﻼمى با چين حالت متعادل ترى ،چون روابط
چين با عربستان و ساير كشورهاى منطقه ى
خاورميانه يا آسياى ميانه ،خواهد يافت.
سرمايه دارى اياﻻت متحده به اعتبار نقش و
وزن جهانى خود ،تكنولوژى برتر ،موقعيت
بﻼمنازع دﻻر در بازارهاى بين المللى ،بى ترديد
از امكان و توان بيش ترى در قياس با چين
جهت پاسخ گويى به ضرورت ها و نيازهاى
جمهورى اسﻼمى برخوردار است.
استثمار فوق  -مشدد نيروى كار ،سياست
سركوب و اختناق خونين،
تمامى آن انگيزه هايى كه به شورش »لشكر
گرسنه گان« در دى  ٩٦و آبان  ،٩٨و به هزارها
اعتراض و اعتصاب نيروى كار ،در اين سال ها
ميدان داده بودند ،نه تنها به قوت خود باقى
هستند ،كه عُمق و گُسترش فزاينده اى هم
خواهند يافت .استثمار فوق  -مشدد نيروى
كار ،شيب تُند نزولى سقف تامينات اجتماعى،
تعويق و انجماد باز هم بيش تر دست مزدها،
دايره ى وسيع تر فقر و فﻼكت ،و ،...تنها
تصوير در چشم انداز ،تنها بديل جمهورى
اسﻼمى جهت انباشت سرمايه ،است .استثمار
فوق  -مشدد نيروى كار ،در شرايط بحران
ساختارى عميق و فرساينده ى اقتصادى ،تنها
راه مُمكن انباشت سرمايه در كشورهايى چون
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ايران است .در اين راه ،بى شك مى بايستى هر
اعتراض طبقه ى كارگر ،فعالين كمونيست و
راديكال جنبش كارگرى ،را خفه كرد ،به دار
و درفش سپرد ،تا سكوت گورستانى بر جامعه
مستولى شود و زمينه ى مناسب ارزش افزايى
سرمايه فراهم آيد!
استثمار فوق  -مشدد ،بيكارى و فقر و فﻼكت،
هستى اجتماعى مردم كارگر و فرودست را
در روزهايى كه از راه مى رسند ،بيش از پيش
به مُخاطره خواهد انداخت .مساله ى مرگ
و زندگى ميليون ها انسان ،زن و مرد ،پير و
جوان و كودك ،با كار و بى كار ،در ميان است.
خشم ،انزجار و استيصال ناشى از تعديات
توحش بار سرمايه ،كه زندگى اين ميليون ها
انسان را مى سوزاند و خاكستر مى كند ،آن گاه
كه تلنبار شود ،چون آتشفشانى خروشان
فوران خواهد كرد و خيمه ى حُ كام سرمايه را
به آتش خواهد كشيد .رژيم اسﻼمى سرمايه
به بروز اين مبارزات واقف است و انتظار
خيزش هايى ،طوفانى تر از گذشته ،را مى كشد.
هم از اين روست ،كه از مدت ها پيش خود
را آماده ى مواجهه با اين خيزش ها ساخته
است .بى دليل نيست كه ولى فقيه آدم كُشان
جمهورى اسﻼمى ،در ديدار با دارو دسته هاى
ﻻت و ﻻش و وبش بسيجى بر »آمادگى بسيج
در سطح محﻼت« ،براى سركوب خونين
خيزش هايى كه از راه مى رسند ،تاكيد كرده
و از آن ها خواسته:

سياست سركوب و اختناق خونين يك رُكن
اصلى و دايمى حاكميت منحوس جمهورى
اسﻼمى بوده است .رژيم موحش اسﻼمى،
به ويژه ،به هنگام شكست و عقب گرد از هر
سياست مهم و سرنوشت ساز خود ،ناچار بوده
فضاى تنفس جامعه را تنگ كند ،معترضين را
به زندان اندازد ،شكنجه كند ،به چوبه ى دار
ببندد ،تا هيچ مبارزه اى عليه وجود منحوس آن
بروز نكند .در شرايط انفجارى حاضر ،سياست
توحش و جنايت از اهميتى به مراتب بيش تر
از گذشته هم برخوردار مى شود .و گُستره اى
بس فراتر از كُنترل مرسوم مراكز كار ،تعقيب
و مراقبت فعالين راديكال كارگرى ،سركوب
اعتراض و اعتصاب طبقه ى كارگر ،به خاك
و خون كشيدن شورش »لشكر گرسنه گان«
و ...را در بر خواهد گرفت .اين بار ،دار و
دسته هاى آدم كُش در »بسيج محﻼت« آتش
به اختيار مى شوند ،تا نُطفه هاى هر اعتراض و
مبارزه اى را در همان محله در خون خفه كنند،
تا ترس و وحشت بر جامعه مستولى شود؛
بازداشت و زندان و شكنجه ،محكوميت هاى
طوﻻنى ،وثيقه هاى سنگين ،و تهديدات جانى،
كارب ُردى بيش از پيش مى يابند ،تا شايد جامعه
به گورستانى آرام و خاموش بدل گردد!
اين ها ،دو رُكن سياسى اصلى نقشه ى راه
جمهورى اسﻼمى جهت ماندگارى و تداوم
انباشت سرمايه است .موفقيت اين سياست ها،
اما ،از پيش مقدر و مُسلم نيست .جنگ مرگ
و زندگى رژيم اسﻼمى سرمايه ،جنگ مرگ و
زندگى ما هم هست! ما ،ميليون ها مردم كارگر
و فرودست ،موضوع اين سياست ها هستيم.
شكست يا موفقيت اين سياست ها در گرو
سكوت يا مبارزه ى جانانه و تا به آخر ما است.

ما مى توانيم قربانى ساكت و دست و پا بسته ى
اين سياست ها نباشيم .ما مى توانيم خيال
خوش رژيم جنايت و توحش در موفقيت
اين سياست ها را با مبارزه ى جانانه و تا به
آخر خود نقش بر آب سازيم .اين كار شدنى
است! ما مى توانيم چرخ توليد كارخانجات را
از كار بياندازيم؛ خطوط مواصﻼتى را مختل
نماييم؛ ادارات و روزنامه ها را تعطيل كنيم؛
در مدارس و دانش گاه ها و مراكز خدماتى را
ببنديم؛ ما مى توانيم خيابان ها را تسخير كنيم؛
مى توانيم در برابر بسيج محﻼت ،شوراهاى
محﻼت را سازمان داده و پوزه ى گله هاى
وحش اسﻼمى را در همان محﻼت به خاك
بماليم؛ ما مى توانيم قدرت ده ها ميليونى خود
را به ديكتاتورى سرمايه ديكته كنيم .همه ى اين
كارها شدنى است ،اگر به نيروى طبقاتى متحد
و هم بسته ى خود ا ُميد و باور داشته باشيم؛
اگر پرچم مبارزه ى مستمر ضد سرمايه دارى،
براى رهايى از تمامى قيد و بندهاى اين نظم
غيرانسانى و ارتجاعى ،را پيشاروى هر مبارزه
و اعتراض و اعتصاب خود قرار دهيم .اين
كار ،به رغم تمامى سختى ها ،شدنى است .و
مهم تر از آن ،تنها راه مُمكن و مقدور براى
رهايى ما از گورستانى است ،كه مُرده خواران
رژيم اسﻼمى براى ما تدارك ديده اند؛ يا ما
جمهورى اسﻼمى سرمايه را به زير مى كشيم
و به گور مى سپاريم ،يا شاهد مرگ هر روزه ى
خود و خانواده هامان ،مرگ ا ُميدهاى عزيز و
شريف انسانى مان ،در گورستان رژيم اسﻼمى
خواهيم بود!
***
كمپين نه به جمهورى اسﻼمى!
در ماه هاى منتهى به انتخابات ،١٤٠٠

كمپين »نه!« ،هيچ نزديكى و قرابتى با تمايﻼت و انتظارات
شورش هاى دى  ٩٦و آبان  ،٩٨با مطالباتى كه در
هزارها اعتراض و اعتصاب كارگرى به فرياد در آمد ،ندارد.
بحث »شورا« و »حاكميت شورايى« در متن مبارزات
راديكال جنبش كارگرى ،و در تخالف با پارلمان و صندوق
راى بورژوازى ،به گُفتمان نوينى در جامعه دامن زده
است و اين ها تازه مى خواهند »نيروها و گروههاى
سياسى گوناگون« را »با تمركز بر خواسته ى ملى نه به
جمهورى اسﻼمى!« جمع كنند! سرهم بندى كردن اين
نمايش مُضحك و هپروتى ،البته ،از سر اتفاق نيست،
معناى سياسى معينى دارد .كمپين »نه!« ،در واقعيت
امر ،مى كوشد راديكاليسم و بلوغ سياسى جنبش
كارگرى و »لشكر گرسنه گان« را در چهارچوب تمايﻼت و
انتظارات بورژوايى خود محدود كرده و از آگاهى طبقاتى
و قوام سياسى بيش تر آن ها ،كه با استمرار خود تعرض
همه جانبه به نظم سرمايه و مصايب ذاتى آن را هدف
مى گيرد ،جلوگرى نمايد.
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خرگوش تازه اى از كﻼه جادويى بخشى از
اپوزيسيون بورژوايى بيرون آمد! سلطنت طلبان،
فرشگردى ها ،شيفته گان پرزيدنت ترامپ
و »فــشــار حــداكــثــرى« ،گــروه هــايــى از
جمهورى خواهان و ملى گرايان ،و تعدادى
هنرمند ،در ركاب رضا پهلوى ،مجاهدت كردند
و به جمهورى اسﻼمى »نه!« گفتند .گردانندگان
اصلى كمپين »نه به جمهورى اسﻼمى!« ،بيش از
نيز كمپين هايى چون »كمپين  ٢٠ميليون امضا«،
»رفراندوم براى حذف نظارت استصوابى«،
»تغيير قانون اساسى«» ،جمهورى ايرانى«،
»شــوراى ملى«» ،شــوراى مديريت گذار«،
»ققنوس« ،و ،...عليه جمهورى اسﻼمى به راه
انداخته بودند؛ پروژه هاى بى مايه اى ،كه هر
يك فقط براى اندك مدتى ،آن هم تنها به يُمن
تبليغات پُر هياهوى مدياى بورژوايى » -من
و تو«» ،صداى آمريكا«» ،بى بى سى«» ،ايران
اينترنشنال«» ،راديو فردا« و -...روى خط
اخبار و رُخ دادهاى سياسى ماند و بعد هم،
بدون آن كه كم ترين اثر سياسى يى بر جامعه
و انبوه مردم كارگر و فرودست داشته باشد،
به فراموشى سپرده شد.
كمپين »نه به جمهورى اسﻼمى!« ،به رغم
هياهوى اوليه ،سرنوشتى رقت انگيزتر از ديگر
كمپين هاى اين اپوزيسيون يافت و در گردباد
حوادث سياسى جامعه  -سخن رانى فائزه
رفسنجانى در »كﻼب هاوس« و »نه!« او به
انتخابات رياست جمهورى اسﻼمى ،پخش
علنى فايل صوتى مصاحبه ى جواد ظريف
و جنجال تقابل »ميدان« و »ديپلوماسى« ،و،...
و مهم تر از همه ى اين ها ،مسايل مربوط به
مذاكرات »برجام« ،مذاكره ى مستقيم جمهورى
اسﻼمى و عربستان ،رويارويى فزاينده ى
اسرائيل با جمهورى اسﻼمى ،و -...به سُ رعت
به باد فراموشى سپُرده شد .با اين همه ،ﻻزم
است اين اپوزيسيون بورژوايى و تمايﻼت و
انتظارات سياسى آن ها را به محك گذاشت
و نشان داد ،كه آن ها نه تنها فرسنگ ها از
تمايﻼت و انتظارات ميليون ها مردم كارگر و
فرودست فاصله دارند ،كه در عمل واقعى عليه
اين تمايﻼت و انتظارات نيز هستند.
»كمپين نه به جمهورى اسﻼمى!« در شرايط
انفجارى و فلج اقتصادى  -سياسى جمهورى
اسﻼمى ،انزجار و نارضايتى عميق و گُسترده ى
مردمان جامعه از آن ،انتخابات رياست
جمهورى اسﻼمى ،رفتن ترامپ و پايان
سياست »فشار حداكثرى« ،آمدن بايدن و
گُشايش مذاكرات »برجام« ،و ،...به ميان صحنه
آورده شده است .كمپين »نه!« به گفته ى رضا
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پهلوى ،بيست و پنجم اسفند ،٩٩
و مُبين
است ،كه شامل

مى باشد .كمپين »نه!« مى خواهد
را
جمع كند و

بگُ شايد و

نمايد! به مثال» :كوه ،موش زاييد!«،
اين همه ى ظرفيت و قد و قامت كمپين »نه!«
است .كافى است در نظر داشته باشيم ،كه
كمپين مزبور نزديك به چهار سال پس از
شورش »لشكر گرسنه گان« در دى  ٩٦و قريب
دو سال پس از آبان  ٩٨فراخوان داده شده
است؛ شورش هايى كه با شعارهاى محورى
و ساختارشكن خود » -مرگ بر جمهورى
اسﻼمى« و »اصﻼح طلب ،اصول گرا ،ديگه
تمومه ماجرا« -به روشنى گُذر انبوه مردم
كارگر و فرودست از جمهورى اسﻼمى را
آشكار كردند .كمپين »نه!« اين عالى جنابان،
هيچ نزديكى و قرابتى با تمايﻼت و انتظارات
آن شورش ها ،با مطالباتى كه در هزارها
اعتراض و اعتصاب كارگرى به فرياد در آمد،
ندارد .بحث »شورا« و »حاكميت شورايى« در
متن مبارزات راديكال جنبش كارگرى ،و در
تخالف با پارلمان و صندوق راى بورژوازى،
به گُفتمان نوينى در جامعه دامن زده است و
اين ها تازه مى خواهند »نيروها و گروههاى
سياسى گوناگون« را »با تمركز بر خواسته ى
ملى نه به جمهورى اسﻼمى!« جمع كنند!
سرهم بندى كردن اين نمايش مُضحك و
هپروتى ،البته ،از سر اتفاق نيست ،معناى
سياسى معينى دارد .كمپين »نه!« ،در واقعيت
امر ،مى كوشد راديكاليسم و بلوغ سياسى
جنبش كارگرى و »لشكر گرسنه گان« را در
چهارچوب تمايﻼت و انتظارات بورژوايى
خود محدود كرده و از آگاهى طبقاتى و قوام
سياسى بيش تر آن ها ،كه با استمرار خود
تعرض همه جانبه به نظم سرمايه و مصايب
ذاتى آن را هدف مى گيرد ،جلوگرى نمايد .اين
كمپين ،نماينده ى »نه!« به نظم سرمايه» ،نه!« به
بردگى مزدى ،فقر و فﻼكت و گرسنگى» ،نه!«
به شكاف هاى عميق طبقاتى» ،نه!« به كاهش
سقف تامينات اجتماعى» ،نه!« به تعقيب و
مراقبت و سلب آزادى مخالفين و معترضين،
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»نه!« به بازداشت و شكنجه و زندانى سياسى،
»نه!« به نيروهاى نظامى و انتظامى سركوب گر،
و ،...نيست! كمپين »نه!« اپوزيسيون بورژوايى،
پروژه اى جهت كُنترل اعتراضات و مبارزات
راديكال مردم كارگر و فرودست و مديريت
آن ها در چهارچوب نظم سرمايه است!
يك نكته ى مُضحك در اين ميان ،جنجال درز
صُ حبت رضا پهلوى در يك جمع خصوصى،
چند روز پس از اعﻼن »كمپين »نه!« ،است.
ايشان طى اين ُصحبت ،اساس دموكراسى را
بر مبناى جمهوريت ،يعنى حق انتخاب مردم
در تعيين سرنوشت خودشان مى داند ...سيستم
جمهورى را »ترجيح« مى دهد ...و مى گويد:

صُ حبت هايى نه چندان
دقيق ،و نه چندان مُهم ،كه با موجى از شور
و شعف جمهورى خواهان و حواريون ايشان
روبه رو مى شود» :شاهزاده ،جمهورى خواه
شده است!« مُشتى ژورناليست و برنامه ساز و
سياست مدار كوتوله ى سياسى ،دست به قلم
مى برند ،ميزگرد مى گذارند ،و در اهميت اين
سخنان گُهربار شاهزاده سينه چاك مى دهند!
كسانى هم هستند ،كه به ديده ى ترديد به
نظرات جديد شاهزاده مى نگرند و آن را
شگردى در فريب جامعه قلمداد مى كنند؛
چرا كه سلطنت و وارث آن در ميان اكثريت
عظيم مردمان جامعه خريدارى ندارد .و از
اين رو ،شاهزاده به راه كار جديدى در جلب
توجه جامعه نسبت به خود متوسل شده
است .اين امر ،البته ،درست است كه سلطنت
و وارث آن از اقبالى در سپهر سياست در
ايران برخوردار نيست .پروژه هاى متعدد
شاهزاده ،در اين سال ها ،نه تنها كم ترين
ثمرى به بار نياورد ،نه تنها تحولى ايجاد
نكرد ،كه يكى پس از ديگرى به شكست و
افتضاح انجاميد .با اين همه ،مساله ى مهم
هيچ يك از اين ها نيست! گيريم شاهزاده ى
سابق اينك جمهورى خواه شده است؛ گيريم
صُ حبت ايشان در آن جمع خصوصى از سر
خُ لوص نيت بيان شده است؛ اين ،چه ربطى
به زندگى و معيشت ميليون ها مردم كارگر و
فرودست ،به مُشكﻼت و مُعضﻼت فراوان و
مُزمنى كه جامعه را در چنبره ى مرگ بار خود
گرفته است ،دارد؟! قرار است ،از اين پس ،چه
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اتفاقى بيفتد؟! سلطنت طلب يا جمهورى خواه،
ايشان بحران ساختارى عميق و فرساينده ى
اقتصاد سرمايه دارى ايران ،استثمار مشدد
بردگان مزدى ،بى كارى و فقر و فﻼكت ،و،...
را با كدام سياست ها و با چه راه كارهايى رفع
خواهد كرد؟!
همين جا ،شايد ﻻزم باشد ،قدرى بيش تر
و دقيق تر به مُعضﻼت و مُشكﻼت جامعه
نظاره كنيم :بر اساس گزارشات مطبوعات و
كارشناسان بازارهاى كار ،حدود  ٨٠درصد
نيروى كار فاقد قرارداد رسمى هستند ،قرارداد
موقت يا سفيدامضا دارند يا به صورت روز
مزد كار مى كنند .و از اين رو ،هيچ بهره اى از
بيمه هاى اجتماعى و بهداشتى نمى برند ...نرخ
بى كارى ،بنا به آمارهاى رسمى ،در حدود ٢٠
درصد براى سال  ٩٩محاسبه شده است ...فقر
و فﻼكت بيداد مى كند .كم تر پژوهشى ،خط
فقر را كم تر از ده ميليون تومان در ماه محاسبه
مى نمايد .به تخمين كارشناسان اقتصادى،
بيش از  ٧٠درصد جمعيت كشور زير خط
فقر به سر مى برند ...طبق آمار رسمى ،نزديك
به  ٤٥درصد جامعه در حاشيه ى شهرها و
مساكن غيررسمى و غيربهداشتى زندگى
مىكنند .به نوشته ى خبرگزارى »ايسنا« در
شهريور  ،٩٦به نقل از عباس آخوندى ،وزير
راه و شهرسازى ،يك سوم جمعيت شهرى،
معادل  ١٩ميليون نفر ،حاشيه نشين بودند و
يا در بافتهاى فرسوده زندگى مىكردند...
هزينه هاى سرسام آور اجــاره ى مسكن و
خوراك و ،...حقوق ماهيانه ى مردم كارگر و
فرودست را ،كه براى سال  ١٤٠٠به ميزان ٢
ميليون و  ٦٥٥هزار تومان مقرر گشته است،
حداكثر در طول يك هفته مى بلعد و پس از
آن گرسنگى است و اجبار به فروش وسايل
اسقاطى زندگى يا اندام و جوارح بدن ...به
گفته ى على اصﻼنى ،عضو »كانون شوراهاى
اسﻼمى كار« ،دى  ،٩٩نزديك به  ١٠ميليون
»كارگر زيرزمينى« در ايران وجود دارد ،كه
دست مزد واقعى آن ها بسيار پايينتر از رقم
تعيين شده و گاه فقط در حدود  ٧٠٠يا ٨٠٠
هزار تومان در ماه مىباشد .وضعيت زندگى
و معيشت اين جمعيت انبوه را نه با اعداد و
ارقام »خط فقر« ،كه فقط با »خط مرگ« مى توان
توصيف كرد ...به گزارش »وزارت مسكن و
شهرسازى« ،از ابتداى سال  ٩٧تاكنون ،قيمت
مسكن حدود  ٥٠٠درصد رُشد داشته است.
اكثريتى از كارگران و بازنشستگان با مشكل
تامين مسكن و پرداخت اجاره ى آن روبه رو
هستند .و به همين دليل ،به ناچار ،شهرها را
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ترك كرده و به سكونت در حاشيه ى شهرها
روى مى آورند» ...گورستان خوابى«» ،پشتبام
خوابى« و »مغازه خوابى« نيز ،به ويژه در بين
مردم كارگر و فرودست ،گُسترش يافته است.
اجاره ى هر شب خوابيدن در زير آسمان ،از
سال گذشته تا امسال ٢٥ ،هزار تومان افزايش
داشته است ...ميليون ها كودك برده ى مزدى،
سال مندانى كه در ايام پيرى نيز هم چنان ناچار
به كار براى گُذران زندگى هستند ،مردان و
زنان بى خانمان ،و مصايب فزاينده اى چون
اعتياد و تن فروشى ،تخريب زيست محيطى
و ...هم بر اين سياهه اضافه كنيد ،تا زندگى
در اين جهنم زمينى ،حداقل ،قدرى ملموس
شود .اپوزيسيون بورژوايى جمهورى اسﻼمى،
و از جمله شاهزاده ،هيچ گاه درباره ى اين
مصايب ناشى از نظم سرمايه سخنى به ميان
نياورده و نقشه و برنامه اى جهت رفع آن ها
ارايه نداده است .اپوزيسيون بورژوايى ،حتا،
يك پاراگراف درباره ى ضرورت رفع بيكارى
ميليونى ،چگونگى اشتغال زايى ،حل مشكل
مسكن ،راه كار از ريشه كندن پديده ى فقر و
فﻼكت و گرسنگى ،و ،...ننوشته است! دليل هم
دارد .اين مصايب ،همگى ،ذاتى نظم سرمايه و
ﻻزمه ى ارزش افزايى آن هستند .و اپوزيسيون
بورژوايى ،خود ،مدافع جدى همين نظم ،با
تمامى تبعات دهشت ناك آن بر زندگى و
معيشت مردم كارگر و فرودست ،است!
سياست هاى اقتصادى اپوزيسيون بورژوايى،
در اساس ،هيچ تفاوت ماهوى با جمهورى
اسﻼمى ندارد .اختﻼف اين ها با جمهورى
اسﻼمى ،اختﻼفى بر سر خوان يغماى اقتصاد
سرمايه دارى ايران ،ساختار حقوقى مناسب
در مالكيت سرمايه ها ،و حداكثر سهم از
انباشت سرمايه ،است .سود حاصل از كار و
زحمت طبقه ى كارگر را مى خواهند .اين ها
كم ترين مشكلى با اقتصاد بازار آزاد و تبعات
اجتناب ناپذير آن  -خصوصى سازى ،تعديل
نيروى كار ،انجماد و نزول دست مزد ،تشديد
فشار كار ،كاهش سقف تامينات اجتماعى
و -...كه صدها ميليون آحاد طبقه ى كارگر
در اقصا نقاط جهان سرمايه دارى را از هستى
انسانى ساقط كرده و به لبه ى پرت گاه نيستى
كشانده ،ندارند» .مقدسات بازار« آن ها را
هيجان زده مى كند .سياست هاى راه بُردى
»صندوق بين المللى پول« و »بانك جهانى«،
آن ها را به دنبال خود مى كشاند.
اپوزيسيون بورژوايى جمهورى اسﻼمى ،به
رغم پاره اى اختﻼفات مينياتورى ميان خود،
جريانى اولترا -راست و مدافع ارتجاعى ترين
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سياست هاى سرمايه دارى جهانى است .اين
اپوزيسيون در مبارزه عليه جمهورى اسﻼمى،
جز فشار تحريم هاى اقتصادى اياﻻت متحده،
دشمنى اسرائيل و عربستان با رژيم اسﻼمى،
و اين همان گويى هاى سطحى و بى مايه ،به
هيچ راه كار جدى و موثرى مجهز نيست.
اين ها با قضا و قدر روزگار مى گذرانند،
شايد كه درى به تخته خورد و جمهورى
اسﻼمى به زمين افتاد .اين ها از كمونيسم و
كمونيست ها به شدت بيزارند ،و بيش از آن
كه براى سرنگونى جمهورى اسﻼمى بكوشند،
عليه كمونيسم طبقه ى كارگر و مطالبات آن
شمشير به كمر بسته اند .نگاهى به فرشگردى ها
و ساير حواريون دوآتشه ى سلطنت بياندازيد،
ببينيد با چه ادبيات سخيف و تهوع آورى ،با
چه وحش و تنفرى ،عليه كمونيست ها و
ميليون ها مردم شريفى كه به دنبال آرزوهاى
عزيز انسانى خود عليه ستم و استثمار
شاهنشاهى انقﻼب كردند و با ضدانقﻼب
جمهورى اسﻼمى به خاك و خون درغلطيدند،
سُ خن مى گويند! اين مُدعا ،دليل روشنى
دارد .بحران اقتصادى سرمايه دارى جهانى،
تشديد رقابت بين قطب هاى مختلف سرمايه،
ورشكستگى احزاب سنتى و سياست هاى
مرسوم تاكنونى ،و ،...به ناگزير صحنه را براى
حضور راست ترين احزاب و سازمان ها ،و
ارتجاعى ترين سياست ها ،فراهم مى سازد؛
آن ها كه مى توانند مخالفين و معترضين خود،
به ويژه فعالين كمونيست جنبش كارگرى ،را
در راه ارزش افزايى سرمايه بى مهابا به خاك
و خون كشند .در ايران هم ،چه با جمهورى
اسﻼمى و چه با اپوزيسيون بورژوايى آن ،جز
اين نيست! اين ها ،اما ،كم ترين اقبالى نزد
مردمان جامعه براى جايگُ زينى با جمهورى
اسﻼمى ندارند .اكثريت عظيم جامعه ،آرزوى
يك زندگى آزاد و برابر ،مرفه و محترم ،را در
سينه دارد؛ آموزش و بهداشت رايگان ،بيمه ى
بيكارى و تامينات اجتماعى مناسب و مُكفى
مى خواهد؛ حق اعتصاب و تشكل ،آزادى
بى قيد و شرط بيان و عقيده ،و ...را مطالبه
مى كند؛ و اين ها ظرفيت سياسى و اقتصادى
پاسخ گويى به هيچ يك از اين نيازهاى
حياتى را ندارند .به عﻼوه ،گُسترش و تعميق
اعتراضات و مبارزات مردم كارگر و فرودست،
رشد و قوام آگاهى طبقاتى ،و راديكاليسمى كه
خيزش هاى سال هاى اخير پيام آور آن بوده اند،
خيال خوش اين جريانات براى سُ ريدن به
تخت حاكميت را نقش بر آب مى كند!
پانزدهم مه ٢٠٢١
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ا و ل ما ه مه

ارنست فيشر
برگردان :احمد شاملو

چيز مهمى نيست ،تنها يكى از ما
تنها حيات حقير انسانى ،ويران شده
تنها ذره اى ناچيز از جهان
در جهنم ماشينها ،كارخانهها و خُ رده پاشها
درهم شكسته است ،خُ رد شده است ،متﻼشى شده است
بگذار خدا نداند و تار از پود زندگى بگسلد.
به نداى بهار ،ناگاه الههاى پُر حرارت
آنان را گرفته ،برافروخته است.
در جهشى ناگهانى از عشق
در خيزى از نفرت
پسماندههاى پامال شده به يك ديگر درآميختهاند
به تودهاى سوزان و آتشفشانى
جوشان و رازآميز ،مبدل شدهاند.
و امروز ،اينك! آن توده مائيم.
جوانى ما كه ديرى است از ياد رفته
در نهان به گمان دريافته و هرگز تصاحب نشده،
اميال ما كه به تدريج از دست رفتهاند،
روياهاى ما كه هرگز تاجى از پيروزى بر سر ننهادهاند،
زندگى ما دست خوش تيره روزى و شرم سارى،
همه ناگاه از اين حرارت سوزان شعلهور مىشوند
و بلند و تابناك زبانه مىكشند.
هرچند اكنون به وضوح نمىتوانيم شادى كنيم
و نمىتوانيم در آرامش به سوى هدفهاى نجيب خويش
گام برداريم،
با اين همه ،ما خداوند سرنوشت خويشيم ،بهاريم،
جوانى هستيم ،سپيده دميم!
و نخستين روز مه ،روز ماست ،از آن ماست!

نگاه _ دفتر سى و ششم
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ناصر پايدار

سر مایه دار ی ،کا رگرا ن و
جبھه ی خاموش جنگ طبقاتی!

همه از بحران سرمايه دارى مى گويند ،واقعيتى
كه آناتومى آن براى توده هاى كارگر مهم
است ،اما نه فقط چگونگى ،كه چرايى اين
واكاوى هم براى كارگران منظرى متضاد با
زيج نگاه رايج دارد .بحران در همان حال
كه پاشنه ى آشيلى مُهلك براى سرمايه دارى
است ،نقش بادبان خروج اين نظام از غرقاب
را هم بازى مى كند .به شمشيرى زهرآگين و
دو دم مى ماند كه پرولتاريا و سرمايه ،هر كدام،
مى توانند و ممكن است از آن عليه هم استفاده
كنند .طنز تلخ تاريخ است كه طبقه ى كارگر
تا امروز ،هيچ گاه و در هيچ دوره اى چنين
نكرده است .فرصت بهره گيرى راديكال ،آگاه
و طبقاتى از اين سﻼح را به دست نياورده
است ،بالعكس همه جا بورژوازى بوده است
كه مكرر و هر بار سهمگين تر از پيش ،با
حداكثر درندگى به نفع خود و عليه توده ى
كارگر از آن سود جسته است .اين سناريو
با طنز چندش آور ديگرى هم تكميل شده
است .اگر طبقه ى سرمايه دار و دولت هايش،
بحران ها را سﻼح راه اندازى بدترين طوفان ها
براى درو نمودن قوت ﻻيموت كارگران
نموده اند ،اگر آن ها هر بحران را فرصتى
براى تار و مار افزون تر جنبش كارگرى و
راندن اين جنبش به ورطه ى استيصال بيش تر
كرده اند» ،انديشه پردازان« و »پرچم دار رهايى
پرولتاريا«! حرافى درباره ى بحران را بازارى
داغ براى فروش امتعه فكرى خود يافته اند؛
گويا با هر چه وسيع تر غوغا كردن لفظ
بحران ،انباشتن انستيتوها از مقاﻻت و كُتب
تحليل بحران ،تمامى گره هاى كور زندگى
كارگران گشوده مى شود!
بحران به عنوان كاركرد سرشتى سرمايه،
تنها درس اش براى كارگران اين است كه:
سرمايه دارى جهنمى هميشه و همه جا
مشتعل است؛ جهنمى كه كوره هايش بدون
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هيچ وقفه ،با گوشت و پوست و خون و
استخوان طبقه ى كارگر مى سوزد .اين پيام
مى افزايد كه كارگران دنيا به شرط اتخاذ
روى كرد راديكال ضد كار مزدى مى توانند
بحران ها را فرصتى مغتنم براى توفانى تر
كردن هر چه بيش تر جنگ طبقاتى خود
عليه شالوده ى وجود بردگى مزدى كنند.
بحران حرف ديگرى براى كارگران ندارد.
دليل زايش مبارزه ى طبقاتى نيست .سرمايه
در بند بند هستى خود ،حتا بدون هيچ بحران،
نيروى قاهر طرد كامل كارگر از نازل ترين
ميزان حق انسانى براى رقم زدن سرنوشت
كار ،توليد ،حاصل كار و زندگى خود است.
مبارزه ى طبقاتى از اين جا مى جوشد .به
همين دليل نيز هميشه مى جوشد .برآمد
پيكار كارگران در طﻼيى ترين دوره هاى
رونق اگر از زمان توفش بحران ها كم تر
گردد ،نه نشان معاش بهتر يا خاطر راضى تر
آن ها ،كه حكايت توهم فزاينده تر و غم بارتر
آنان است .توفنده ترين بحران هاى اقتصادى،
به خودى خود ،هيچ تهديدى براى هستى
سرمايه دارى نيستند و مشكلى براى بقاى
آن نمى باشند .تاريخ سرمايه ،تاريخ طغيان
مهيب ترين سونامى هاى بحران است ،اما هيچ
يك از اين سونامى ها هيچ خراش غيرقابل
ترميمى بر هيچ يك از پايه هاى بقاى بردگى
مزدى وارد نكرده است .ماجرا حتا فراتر از
اين ها است .سرمايه در طول زمان ،با هر
فاز پيش ريز ،هر دوره ى واگرد ،هر ميزان
افزايش جزء الحاقى خود ،درجه ى بارآورى
كار را به گونه اى حيرت انگيز باﻻ برده است.
متوسط بين المللى و »ملى«! تركيب آلى خود
را سرطانى افزايش داده است .در همين
راستا ،سرچشمه ها و گُسل هاى اندرونى
بحران خيز خود را بسيار خيره كننده تر از
آن چه در تصور آيد ،طُ غيان گر و انفجارآميز
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ساخته است .همه ى اين ها اتفاق افتاده است،
اما توليد سرمايه دارى هم زمان و هم گن با
اين تحوﻻت ،ظرفيت بحران گريزى خود
را وسيعا افزايش داده است .ا َشكال وقوع
بحران ها را دست خوش تغييرات جدى
كرده است ،در پهنه ى ايجاد شرايط ،براى
هم زيستى اضطرارى كوتاه مدت با بحران ها،
موفقيت هاى غيرقابل انكارى داشته است .در
حفارى تونل ها و مجارى پُر تنوع درونى براى
سرريز كُل بار بحران ها بر سينه ى معيشت،
دارو ،درمان ،سﻼمتى ،بهداشت ،محيط زيست
يا تمامى حوزه هاى زندگى بشر ،به گونه ى
بسيار خيره كننده اى موفق بوده است .تصور
اين كه سرمايه دارى در سطح كنونى اشباع
جهان از سرمايه ،سير صعودى انفجارآلود
تركيب آلى سرمايه ،افول مستمر و چشم گير
نرخ سودها ،چگونگى توزيع سرمايه هاى
مولد و بهره آور يا شاخص هاى ديگر باز
هم قادر به مهار موج بعد از موج بحران
گردد ،آسان نيست .اما واقعيت دارد ،واقعيتى
زمخت كه فقط با شناخت ماركسى سرمايه
مى توان آن را فهميد .همين واقعيت فرياد
مى زند كه بحران به طور فى نفسه ،تهديدى
براى هستى سرمايه دارى نيست .تاكيد كنيم
كه مورد اشاره ى ما اين جا اصحاب اعتقاد به
زوال خودپوى سرمايه دارى و نقش بحران در
اين زوال پذيرى نيست!! تكليف آن ها روشن
است ،بحث بر سر باورهايى است كه بحران ها
را به اعتبار زايش شورش ها ،آستانه ى انقﻼب
اجتماعى مى بينند! كالبدشكافى راديكال
ماركسى سرمايه بر سينه ى اين باور دست رد
مى كوبد .سرمايه دارى هر بحران اقتصادى ،از
جمله فلج كننده ترين اش ،را نه فقط با تمامى
آثار و عوارض اش بر زندگى طبقه ى كارگر
سرشكن مى سازد ،كه آن را آستانه ى دور
تازه اى از انباشت با حجم عظيم تر ،بارآورى
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كار افزون تر ،نرخ اضافه ارزش طﻼيى تر،
ساختار نظم نيرومندتر ،قدرت سياسى
كوبنده تر ،بحران گُريزى چاره سازتر و آرايش
قواى مُسلط تر مى كند.
آن چه اركان هستى سرمايه دارى را مى لرزاند
يا چرخ بقايش را از چرخش فرو مى اندازد،
نه وقوع بحران ها ،نه مجرد برپايى شورش ها،
اعتﻼى رژيم ستيزى ها ،سرگونى دولت ها،
كه جنبش سازمان يافته ،شورايى ،راديكال و
سرمايه ستيز توده هاى كارگر است .جنبشى
از همه لحاظ متضاد با آن چه كه در قرن
بيستم شاهدش بوديم و اﻻن هستيم .اين
جنبش نيازمند افاضل بحران شناس نيست،
از كمبود انستيتوهاى بحران شناسى و قلت
برگزارى كُنگره ى ماركس شناسان رنج
نمى كشد ،دچار كاستى نظر و تئورى نيست.
جايش در احــزاب ،سازمان ها ،گروه ها،
محافل ،هيات هاى كارشناسى ،جمعيت هاى
پژوهشى و نوع اين ها نمى باشد .در قعر
شرايط كار ،توليد ،استثمار ،پيكار و زندگى
روزمره ى توده هاى وسيع طبقه ى كارگر
است .انديشه اش توان عينى كارزار عليه
اساس بردگى مزدى در ژرف ناى مبارزات
روز ،روى كردش تبديل تمامى مواضع و
خاك ريزها به سنگرهاى پُر خروش ضد
سرمايه دارى است .آن چه كارگران دنيا و
بشريت عصر نياز دارد ،جايگزينى وضع
موجود جنبش كارگرى با جنبشى رهايى
آفرين و آماده ى محو كار مزدى است.
با اين توضيح به سراغ شرايط روز چرخه ى
توليد و بازتوليد سرمايه ى جهانى برويم .اما
اين جُ ست وجو را نه با اندازه گيرى ابعاد ا ُفت
و رونق بازار سود سرمايه ها ،بلكه با آن چه
سرمايه دارى بر سر دنيا و انسان ها آورده است
آغاز مى كنيم ،OXFAM .بنگاه »خيريه« اى
است كه دهه ها پيش توسط بــورژوازى
دلواپس انفجار سرمايه دارى و هراس ناك از
عروج جنبش ضد كار مزدى طبقه ى كارگر،
با هدف تطويل عُمر سرمايه دارى و تعويق هر
چه بيش تر فروپاشى اين نظام تاسيس گرديده
است .اين بنگاه در دو گزارش اخير خود بر
نكاتى انگشت نهاده است ،كه ما فشرده ى
آن ها را به مضمون و با زبان زمينى در اين
جا نقل مى كنيم.
* سود خالص ساﻻنه ى  ٢٦سرمايه دار بزرگ
دنيا در سال  ٢٠١٩با كُل دار و ندار زندگى
سه ميليارد و هشت صد ميليون انسان كارگر و
افراد خانواده هاى آنان برابرى مى كرده است.
حجم سرمايه ى همين سرمايه داران در طول
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همين سال ٩٠٠ ،ميليارد دﻻر و در هر روز به طور انفجارى افزون گرديده است.
 ٢ميليارد و  ٥٠٠ميليون دﻻر امريكا افزايش * و باﻻخره ،به مثابه جمع بست يكى از اين
گزارش ها ،جورن كالينسكى ،مدير ،OXFAM
پيدا كرده است.
* بيش از سه ميليارد و چهارصد ميليون كارگر تصريح مى نمايد كه:
از كُل پنج ميليارد نفوس جمعيتى طبقه ى
كارگر دنياى روز ،غرق در باتﻼق فقر و
فﻼكت هستند .كُل اين جمعيت عظيم چندين
ميلياردى از لحاظ خورد و خوراك و پوشاك ،نكات باﻻ را براى افشاى ابعاد بشرستيزى
سرپناه ،دارو و درمان ،آموزش ،استراحت يا سرمايه دارى پيش نكشيديم .در جُ ست وجوى
هر جزء ديگر مايحتاج اوليه ى معيشتى و ساختن پيش زمينه اى براى ورود به دنياى
اجتماعى ،زير فشار مُهلك ترين تنگناها و تئورى ها و نظرپردازى ها نيز نبوده ايم .به
سراغ شان رفتيم ،تا تصويرى از وضعيت روز
مرگ بارترين محروميت ها قرار دارند.
* فقط يك درصد ارزش سرمايه هاى چند جهان سرمايه دارى داشته باشيم و بر فراز اين
ده سرمايه دار روز جهان ،براى رهايى حدود تصوير چند پرسش بسيار اساسى را كه قطعا
سه ميليارد و سيصد ميليون انسان گرسنه ،بى مشغله ى ذهن ،زندگى ،كار و پيكار عده ى
خانمان ،فاقد بهداشت و دارو و درمان ،محروم زيادى از كارگران دنيا است به گُفت وگو
از آب آشاميدنى سالم و در يك كﻼم ،محكوم بگذاريم .پرسش ها به اختصار ،ملموس و
بدون نياز به هيچ رده بندى عبارتند از:
به نابودى حتمى كفاف مى دهد.
* حجم سرمايه ى جف بيزوس ،سرمايه دار آيا آن چنان كه اقتصاددانان ،جامعه شناسان
مالك تراست غول پيكر »آمازون« ،بيش از و متفكران سرمايه دارى مى گويند ،ريشه ى
 ١١٢ميليارد دﻻر آمريكا است .فقط ارزش اين همه گرسنگى ،بى خانمانى ،آلودگى هاى
يك درصد از سرمايه هاى روز وى بيش تر زيست مُحيطى ،بيكارى ،تبعيضات جنسيتى،
از كُل بودجه ى ساﻻنه ى كشور اتيوپى با جنايت سيستماتيك عليه كودكان ،نسل
 ١٠٥ميليون جمعيت است .فراموش نكنيم كه كُشى هاى روزافزون و ساير مُصيبت هاى
اتيوپى خود برهوت بسيار سوزانى از جهنم دامن گير ميلياردها انسان صرفا در تقسيم
سراسرى بشريت گُداز نظام بردگى مزدى ناعادﻻنه ى ثروت ها ،ديكتاتورى دولت ها،
است ،اگر كُل بودجه ساﻻنه اش به يك صدم انكشاف نامُكفى صنعتى بخش هايى از دنيا،
كوه سار سر به فلك كشيده ى سرمايه هاى سياست هاى غلط رژيم ها و مانند اين ها
صاحب آمازون نمى رسد ،سهم تمامى دار قرار دارد؟! آيا جهان سرمايه دارى مى تواند
و ندار  ٨٠ميليون توده ى كارگر نفرين شده ،چيزى بهتر از آن چه امروز مُشاهده مى كنيم،
بى خانمان و جنگ زده اش ،حتا با چندهزارم باشد؟! مى تواند كم ترين بهبود را در اين
دارايى هاى جف بيزوس هم قابل قياس نبوده وضعيت پديد آرد؟! آيا سرمايه دارى از بدو
پيدايش چنين بوده است؟ اگر نه ،چرا و
و نمى باشد.
* ميزان آن چه كه طبقه ى سرمايه دار و در چه پروسه اى اين چنين گرديده است؟
دولت هايش »ماليات بر سود سرمايه داران« آيا هيچ ظرفيتى براى اجتناب از طى فرايند
مى نامد! در فاصله ى ميان  ١٩٧٠تا سال  ٢٠١٣منتهى به وضع حاضر پيش روى خود داشته
از رقم  ٦٢درصد به  ٣٨درصد تنزل نموده است؟! اگر پاسخ اين پرسش منفى است،
است .اين رقم پس از اين تاريخ نيز با شتاب تكليف بشريت كارگر و فرودست دنيا چه
غيرقابل توصيفى روند نزولى پيموده است .مى شود؟ هيچ راهى به سوى رهايى موجود
* در دوره كوتاه ده ساله ميان  ٢٠٠٨تا است؟ آگر آرى كدام راه با كدام دورنما؟ و
 ،٢٠١٨بازه ى زمانى معينى كه سرمايه داران اين راه چگونه ،با كدام جنبش ،كدام راه بُرد
و دولت هاى آن ها گُسترده ترين و عظيم ترين و كدامين استخوان بندى قابل پيمودن و به
كمپين ها را براى چالش بحران اقتصادى فرجام بردن است؟
فراگير سرمايه دارى و به زبان ساده ى انسانى ،پاسخ يك جاى پرسش ها در گرو شناختى
سرشكن سازى كُل بار بحران جارى بر ريشه اى از سرمايه دارى است .سرمايه
زندگى توده هاى كارگر راه انداخته بودند ،رابطه ى انفصال انسان از كار خويش ،طرد
آرى درست در همين بازه ى زمانى ،شمار كامل او از هر گونه دخالت در سرنوشت كار،
تريلياردرهاى سرمايه دار دنيا دو برابر گرديده توليد و زندگى خود و از همه ى اين ها فاجعه
است .و دقيقا در همين دوره ،شمار گرسنگان بارتر ،نيروى باژگونه ساز كُل اين جدايى و
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است .اما دو پرسش بسيار اساسى در همين
جا مطرح است.

كُل آن چه در اين راستا نصيب بشريت
استثمارشده و فرودست گرديده است ،صرفا
جويبار خشك و باريكى از اقيانوس هاى
عظيم ارزش هاى آفريده ى توده هاى كارگر
است.

ساقط سازى ،در عدسى شناخت ،شعور،
احساس و ادراك انسان ها است .سرمايه
كار پرداخت نشده ى كارگر است .كارى
كه مى تواند تار و پود معاش ،رفاه ،سﻼمتى،
بى نيازى ،آزادى ،كرامت ،رشد فيزيكى و
بلوغ فكرى او گردد ،از حيطه ى دخالت و
اثرگذارى وى خارج مى شود ،نه فقط اعﻼم
استقﻼل مى كند ،كه آژير خدايى ،حاكميت و
فعال مايشايى خود را بر سلول سلول وجود
توليد كنندگانش ،حك و مُهر مى نمايد.
محصول كار ،سرمايه مى شود و با سرمايه
شدنش ،تعيين كننده ى صدر تا ذيل تمامى
سرنوشت انسان مى گردد .مقدم بر هر چيز
به آفرينندگان خود ،به توده ى كارگر ،اخطار
مى دهد كه موضوعيت هستى و فلسفه ى
وجود آن ها سواى توليد سود و افزايش
بدون هيچ مرز حجم ،ارزش ،قدرت ،دامنه ى
فرمان روايى و ابعاد حاكميت سرمايه ،هيچ
چيز ديگر نيست .با نافذترين حُ كم به توليد
كنندگانش ،به بشريت فروشنده ى نيروى كار،
هُشدار مى دهد كه در عرصه ى كار ،مُهره هاى
مطيع منجمد ماشين توليد سود و در قلمرو
زندگى اجتماعى فقط مُهره هاى منقاد ،بدون
اراده ،مسلوب اﻻختيار و شمع آجين چرخه ى
نظم سياسى ،مدنى ،حقوقى ،فرهنگى ،اخﻼقى
و ايدئولوژيك سرمايه خواهند بود .رابطه ى
كار يا محصول كار انسان ،با خود وى در
شيوه ى توليد سرمايه دارى چنين است.
واقعيتى كه سرمايه آن را وارونه القا مى كند
و بورژوازى و پاكارانش با شنيدن اش عربده
مى كشند كه پس تكليف اين همه تحوﻻت
تاريخى ،انقﻼبات صنعتى ،پيش رفت هاى
حيرت انگيز علمى ،كشفيات هوش ربا در
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تكنيك ،حمل و نقل ،ارتباطات ،شناخت
عوامل بيمارى ها ،تشخيص و درمان دردها،
ايجاد مدرسه ،دانش گاه ،بيمارستان ،راه،
جاده ،مسكن ،فضاى سبز ،خطوط هوايى،
بنگاه هاى توليد و تجارت ،پژوهش ،آموزش
و برنامه ريزى در نقاط مختلف گيتى ،سفر به
سيارات و تغيير خيره كننده ى كُل چهره ى
هستى در طول چند قرن اخير چه مى شود؟
مگر نه اين است كه همه ى اين تحوﻻت
در عصر سرمايه دارى اتفاق افتاده است،
عالى ترين سطح رفاه ،طول عُمر افزون تر،
زندگى راحت تر ،سﻼمتى ،دانش و قدرت
متعالى تر را براى بشريت به ارمغان آورده
است! اگر سرمايه با انسان چنان مى كند
كه در باﻻ آمد ،تناقض ميان اين ادعا و كُل
رُخ دادهاى اين چند سده را چگونه بايد ديد
و توضيح داد؟
پاسخ ساده است .اين تحوﻻت رُخ داده است.
دستاوردهاى غيرقابل انكارى هم براى بشر
حتا بشريت كارگر ،استثمارشونده و فرودست
داشته است .در كنار زايش ميليون ها بيمارى
صعب العﻼج يا غيرقابل مداوا ،چندين بيمارى
مُسرى ،مُهلك و اپيدميك راه درمان پيدا كرده
است .واكسن هايى كشف و از طريق آن ها
جان انسان هاى زيادى از جمله يك بخش
طبقه ى كارگر نجات يافته است .اگر ساﻻنه
چند صد ميليون كارگر تسليم جوخه ى
مرگ ناشى از گرسنگى شده اند ،معيشت و
رفاه ﻻيه اى از هم زنجيران آن ها به گونه ى
محسوسى بهتر گرديده است .مسافرت ها
آسان تر و ارتباطات سهل تر شده است ،طول
عُمر قشرى از توده ى كارگر هم افزايش
يافته است .نوع اين دستاوردها وجود داشته
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بى شرمانه ترين دروغ تاريخ است ،اگر ادعا
شود كه سرمايه دارى در پروسه ى وقوع
روى دادها و برنامه ريزى انجام اين كارها هيچ
گوشه ى چشمى به انسان و زندگى انسان ها
داشته است! سوء تعبير نشود ،نه فقط انسان
كارگر كه حتا انسان سرمايه دار هم به هيچ
ميزان و در هيچ سطحى هدف اين آفرينش ها،
توليدات ،تغييرات ،نبوده است .هدف ،همه جا،
بدون هيچ استثنا ،بدون هيچ گونه ابهام ،صرفا
سرمايه ،سود و خودافزايى غول آساتر سرمايه
بوده است .اقتصاددانان ،جامعه شناسان،
فيلسوفان بــورژوازى ،حداقل بعضا اين
واقعيت را نفى نمى كنند .به جاى نفى ،با يك
پُشتك وارو ،از آن سنگرى براى مشروعيت
و انسان دوستى سرمايه دارى مى سازند!
به اين استدﻻل گُم راه ساز مى آويزند كه
هدف توليد سرمايه دارى به دست آوردن
سود و خودگُسترى سرمايه است ،اما همين
جهت گيرى كسب سود و افزايش سرمايه،
بستر تاريخى توسعه ى پُر خروش دانش،
صنعت ،تكنيك ،بهبود معيشت ،دگرگونى
بالنده ى جهان ،زندگى آسوده تر بشر ،رشد
انسان و شكوفايى استعدادهاى او است .به
بيان ديگر ،پويه ى ارزش افزايى سرمايه ذاتا
با نيازهاى بالندگى و بلوغ متعالى فيزيكى،
فكرى بشر هم گن است و از همين روى هم
سرمايه دارى مى ماند ،توان غلبه بر بحران هاى
گريزناپذيرش را در اندرون خود خلق مى كند
و به بقاى خود ادامه مى دهد!
اين تئورى كه از ساير ترهات مدافعان نظام
بردگى مزدى ،روكشى »عقﻼنى تر« و به
همين دليل عوام فريبانه تر دارد ،مسموم ترين
تير تركشى است كه به پيكر شناخت توده ى
كارگر شليك مى گردد .اما بند بند آن چه
در تاريخ اتفاق افتاده است ،كيفرخواستى
كوبنده عليه اين به اصطﻼح »استدﻻل«! است.
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سرمايه دارى در آفرينش هر چه پوشش
انسانى تن داشته است ،بدون استثنا قربانى
نمودن بشر در آستانه ى سود و خودافزايى
را دنبال كرده است .مدرسه ساخته است،
حتا ممالكى را ماﻻمال از كودكستان ،دبستان،
دبيرستان ،دانش گاه ،دانش سرا و مدارس عالى
نموده است ،اما نه براى رشد آزاد افراد يا
پرورش انسان هاى مسلط بر سرنوشت كار،
توليد و زندگى خود ،كه براى پرورش برده ى
مزدى توليد كننده ى سرمايه در يك سو و
مستشار ،سياست گُذار ،ارتشبد ،جامعه شناس،
اقتصاددان و دولت مرد سرمايه در سوى ديگر.
نظام سرمايه دارى مدرسه تاسيس نكرده و
نمى كند ،تا انسان را شعور ،شرف ،عزت،
دانش ،اخﻼق ،احساس ،توان دخالت گرى
خﻼق انسانى آموزد .واقعيت ضد آن است.
مدرسه ساخته و سيستم آموزشى آفريده
است ،تا برده ى مزدى هر چه سودآورتر
پرورش دهد؛ تا اكثريت غالب سكنه ى
كُره ى زمين را به عنوان نيروى كار مورد
نياز خودگُسترى سرمايه بپرورد و تحويل
طبقه ى سرمايه دار دهد؛ تا به اين  ٨٠درصد
بياموزد كه چگونه كُل موجوديت انسانى خود
را پيچ و مُهره ى مفلوك ماشين توليد سود
سرمايه و سلول بدون هيچ اراده ،اختيار و
انديشه ى ساختار نظم سرمايه دارى سازند؛
تا شعور آنان را شعور سرمايه ،شناخت آنان
را شناخت برده ى مزدى منقاد و قدرت
تدبير و چاره انديشى آن ها را سﻼح دست
سرمايه عليه خود آنان و وسيله ى استثمار هر
چه فرساينده تر ،كوبنده تر و هﻼكت آميزتر
آن ها سازد .آيا تمامى كارگران درس آموخته
مــدارس بـــورژوازى ،چنين مى گردند؟!
پاسخ مسلما منفى است .ضد آن هم اتفاق
مى افتد ،اما اين نتيجه متضاد به هيچ وجه
ب ُن مايه ى آموزش سرمايه دارى را تطهير
نمى كند .اين كه سيستم آموزشى اين نظام
مولود متضاد هم مى زايد ،موضوعى است
كه به هستى اجتماعى پرولتاريا در يك سو و
تناقضات مشتعل شيوه ى توليد سرمايه دارى
برمى گردد .مساله اى كه جاى واكاوى آن
اين جا نيست .آن چه عجالتا مورد تاكيد است،
رد كامل هر ميزان يا هر شكل جهت گيرى
انسانى سرمايه دارى در هر عرصه ى زندگى
بشر ،از جمله در قلمرو آموزش ،تحقيق،
پرورش و دانش پژوهى ،است.
سرمايه دارى به ساختن بيمارستان رضايت
داده است ،با شناسايى و كشف زنجيره ى
طويلى از عوامل بيمارى زا هم راهى نموده
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است ،يك سيستم درمان مدرن به تاريخ
آورده است ،اما در برنامه ريزى اين سيستم
و نقشه ى تحقق آن به تنها چيزى كه مطلقا
نمى انديشيده ،سﻼمتى انسان بوده است.
آن چه هدف را تعيين مى كرده ،نه تندرستى
آدم ها ،كه فقط تضمين تداوم چرخه ى توليد
سود بوده است .نظام سرمايه دارى به سﻼمتى
در حد توان اشتغال يك جمعيت عظيم كارگر
محتاج است .بدون كار كردن و استثمار
شدن اين جمعيت كثير در دنيا ،سرمايه و
سودى وجود نخواهد داشت .سرمايه براى
تامين اين نياز و فقط در همين حد سﻼمت
جسمى توده ى كارگر را مى خواهد ،فراتر
از آن مرگ و مُردن از هر نوع بيمارى را
بايسته ترين حق هر كارگر در هر كجاى دنيا
مى بيند .شكوه مندترين بيمارستان ها يا مراكز
دانش گاهى را به وجود آورده است ،اما به
كُل فرايند تاسيس ،برپايى ،راه اندازى و همه
چيز آن ها به عنوان حوزه ى پيش ريز سرمايه،
با هدف دست يابى به بيش ترين سودها نظر
انداخته است .بهداشت ،دارو و درمان در زيج
شناخت و داورى سرمايه ،چنين مكانى دارد.
دو نكته ى مهم ديگر را بايد به گفته ها افزود.

بورژوازى تاريخا و در نقطه نقطه ى جهان،
حتا بر فراز پُر آوازه ترين دموكراسى ها و
»جامعه هاى رفاه« با جان خراش ترين آژيرها
در گوش توده ى كارگر حك كرده كه كُل
آن چه زير نام آمــوزش ،بهداشت ،تامين
اجتماعى! و رفاه شهروندان! به وجود آمده
است ،ساز و برگ حياتى و نياز حتمى پويه ى
توليد و بازتوليد سرمايه است؛ هر ميزان وجود
و بقاى آن ها تابعى از منحنى سود است و هر
لحظه كه وجودشان با خروش اضافه ارزش ها
در تصادم قرار گيرد ،بﻼدرنگ از صفحه ى
روزگار محو خواهند شد .سرمايه به همه چيز
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و كُﻼ به آن چه علم نام دارد ،از همين زيج نظر
كرده است .كشف ،اختراع ،تحقيق ،آموزش،
دستاورد علمى ،فن آورى ،در دايره المعارف
بورژوازى تنها معنايش افزايش بارآورى كار،
باﻻ بردن كفه ى كار اضافى در مقابل كار ﻻزم
است .علم در نظام بردگى مزدى قرار نيست
براى انسان باشد ،بالعكس بناست انسان را
در آستانه ى خودگُسترى افزون تر و سود
كهكشانى تر سرمايه قربانى سازد.
سرمايه يك رابطه ى اجتماعى است؛ تعريف
ريشه نگرى كه خيلى ها ،در طول اين صد
و پنجاه سال ،به نقل از ماركس بر سر زبان
آورده يا رشحه قلم نموده اند ،اما فقط در اين
راستا كه آگاه يا ناآگاه آن را جعل كنند .سرمايه
يك رابطه ى اجتماعى است ،به اين معنى كه
كُل جامعه مبتنى بر خود ،مبتنى بر كار مزدى
را در كُليه ى وجوه اقتصادى ،سياسى ،مدنى،
حقوقى ،فرهنگى و اجتماعى اش ،تجسم بارز
و فاحش »شييى شدن انسان و شخصيت
يافتن شييى« مى كند .اين بدان معنى است
كه در اين جامعه ،همه چيز سرمايه است؛
انديشه ،علم ،سياست ،قراردادهاى جمعى،
قانون ،حقوق ،مدنيت ،مفاهيم ،ارزش هاى
اجتماعى ،اخﻼق ،آزادى ،فرهنگ و هر چه كه
به جامعه و زندگى مربوط است ،همگى مُهر
محتوا ،قدرت ،نقش ،جهت گيرى و امر و نهى
سرمايه را بر وجود خود دارند .سرمايه فقط
انسان را از كار خود جدا نمى گرداند ،بلكه
كُل هستى او را در گورستان سياست ،اعتقاد،
باور ،ايدئولوژى ،دولت مدارى و ارزش هاى
پاس دار اين جداسازى ،دفن مى نمايد .او را
از خود و از شيرازه ى شعور ،انديشه ،اراده،
روى كرد انسانى ،قدرت تشخيص و تمامى
جلوه هاى انسانى خويش بيگانه مى كند .نوعى
خودبيگانگى كه به لحاظ قدرت ويران سازى
طاعونى ،شبيه سلف خود در نظام هاى پيشين
و شكل هاى توليدى سابق نيست ،به گونه ى
دهشت ناكى زهرآگين تر و ذليل كننده تر
مى باشد .انسان را به چنان باتﻼقى از تباهى
مى اندازد كه رُعب انگيزترين اسارت ها را
آزادى مى بيند! فاجعه بارترين ناحقى ها را حق
مى پندارد! سلب هر نوع اختيار را حاكميت
طﻼيى بر سرنوشت تلقى مى كند! ساقط
شدن از هر ميزان اعمال اراده و دخالت گرى
را نافذترين شيوه ى تاثيرگذارى بر امور
زندگى به حساب مى آرد! ذلت را عزت،
تحقير را شوكت ،فروماندگى و زبونى را
كرامت مى شمارد! جدا بودن از كار خويش را
موهبت عُظماى اشتغال! ،برده ى مزدى بودن

www.negah1.com

را اوج آزادگى! ،با شعور بورژوازى انديشيدن
را استقﻼل شكوه مند فكرى مى بيند! دولت
درنده ى سرمايه دارى را دولت كُل جامعه ،از
جمله دولت استثمارشوندگان و فرودستان،
مى خواند .قانون سرمايه را قانون طبيعت،
نظم سرمايه را ناموس خلقت ،مالكيت سرمايه
را حريم مطهر جاويدان ،جهنم استثمار،
ستم كشى و ذلت آفرينى سرمايه دارى را ميهن
ورجاوند ،مرزهاى اين جهنم را ديوارهاى
اهورايى شوكت و حيثيت ،پيچ و مُهره ى
ماشين توليد سرمايه و سود بردن را تحكيم
پايه هاى استقﻼل و تمامى مسايل ديگر را ،تا
همين حد ،مسخ و وارونه مى كند.
سرمايه انسان را به چنين روزى مى اندازد و
از بناى انسانى شناخت يا هستى آگاه طبقاتى
وى سنگى بر روى سنگ باقى نمى گذارد .آيا
اين تهاجم طُ غيان آميز و طاعونى ،به همين
راحتى همه چيز را درو مى كند؟ تسخير
مى نمايد و با هيچ مقاومت يا صف آرايى
ستيزآميز روبه رو نمى گردد؟! چنين تصورى
خام انديشى است .تهاجم سرطانى سرمايه
براى خودبيگانه سازى انسان از خويشتن
انسانى تا جايى كه به طبقه ى كارگر مربوط
مى شود ،در هر گام ،هر لحظه ،با واكنش
سرسختانه و سد نيرومند »هستى اجتماعى«
افراد مواجه مى شود .تصادم و ستيزى كه
گُريزناپذير است .توده ى كارگر همان گونه
كه عليه استثمار و شدت استثمار سرمايه ،عليه
سﻼخى معيشت ،سﻼمتى ،بهداشت و محيط
زندگى خود توسط سرمايه پيكار مى كنند،
در مقابل مسخ گرديدن ها ،شُ ست وشوى
مغرى و مهندسى افكار پمپاژ شده از هستى
سرمايه نيز مى جنگند؛ جنگى نه آويزان به
داﻻن هاى پُرغوغاى فلسفه ،كه زمينى ،در
سنگﻼخ فرساينده و سوزان زندگى ،جنگى
عليه قانون ،حقوق ،رژيم سياسى ،مدنيت،
مالكيت ،فرهنگ ،افكار ،ارزش هاى اجتماعى،
مصوبات ،فرامين و همه چيز سرمايه ،جنگى
هم پيوند و هم جوش با كارزار ضد استثمار
يا فشار مشدد استثمار سرمايه دارى كه همان
مبارزه ى طبقاتى است و تاريخ تكامل جوامع
انسانى ،تاريخ فراز و فرود آن است .مبارزه اى
كه در آن هر كه زورش بيش تر ،فتوحات اش
افزون تر و زور براى طبقه ى كارگر در اين
جنگ معناى زمينى معين خود را دارد .زور
در اين جا ،جنگيدن هرچه متحدتر ،آگاه تر،
راديكال تر ،سازمان يافته تر ،شورايى تر
و طبقاتى تر اســت .اين جنگ با ظهور
سرمايه دارى و پيدايش دو طبقه ى كارگر
نگاه _ دفتر سى و ششم

و سرمايه دار در دنيا آغاز شد ،شاخ و برگ
كشيد ،گُسترش يافت ،دچار عظيم ترين اُفت
و خيزها گرديد ،پيروزى ها و شكست هاى
فراوان به بار آورد .هر پيروزى سرمايه و
نظام سرمايه دارى ،ضربه اى سهمگين بر
طبقه ى كارگر ،بر كمونيسم يا جنبش ضد
سرمايه دارى اين طبقه شد و هر ميدان دارى
و موفقيت توده ى كارگر ،شكستى بود كه بر
سرمايه و طبقه ى سرمايه دار تحميل مى شد.
شكست و پيروزى نيز در اين جا معناى
طبقاتى ويژه و بار اجتماعى خاص خود را
دارد .اين كه هر عده كارگر ،هر بخش از
كارگران يك كشور يا حتا طبقه ى كارگر اين
و آن جامعه ،چند ريالى بر بهاى نيروى كار
خود بيفزايد ،فشار استثمار سرمايه را تا حدى
كاهش دهد ،بورژوازى را به قبول برخى از
خواست هاى خود راضى سازد ،حق اعتراض،
چانه زنى ،تشكل و اعتصاب به دست آرند ،نه
فقط الزاما نشانى از هيچ پيروزى در كارزار
جارى طبقاتى ندارد ،كه مى تواند گواه تحمل
سنگين ترين شكست ها باشد! فهم موضوع
دشوار نيست ،هرچند براى خيلى ها آسان
هم نيست .هر ريال افزايش مزد كارگران يا
كم ترين بهبود معاش و درمان توده ى كارگر
مى تواند مصداق پيروزى باشد ،اگر كه براى
همه يا كثيرترين شمار ممكن كارگران ،در
مبارزه عليه سرمايه دارى ،با اتكا به قدرت
طبقاتى و فرار از آويختن به قانون سرمايه به
دست آمده باشد .عكس آن نيز صائب است.
كسب خيره كننده ترين امكانات رفاهى و دارو
و درمان يا باﻻترين ميزان مزدها مى تواند
سند بدترين شكست ها باشد ،اگر كه از
طريق مذاكرات سنديكاليستى ،فروش قدرت
پيكار طبقاتى به بورژوازى ،دخيل بستن به
قانون و نظم سرمايه يا فرار از جبهه ى پيكار
راديكال ضد سرمايه دارى محقق گردد .اين
واقعيتى زُمخت ،آموزنده و قابل تعمق است
كه مى توان از آن به عنوان يك پيام اساسى
مبارزه ى طبقاتى نام برد .تاريخ سرمايه دارى،
مخزن مشتعل همين راز آموزنده است.
اروپــاى اواخــر قرن هجده تا سال هاى
نخست دهــه ى هفت ســده ى نوزدهم،
آتشفشان مبارزات توده ى كارگر عاصى در
كشورهاى مختلف قاره بود .جنبش كارگرى
كه از مدت ها پيش وارد ميدان شده بود،
در اين دوره همه جا مُهر قدرت خود را
بر رُخ دادهاى تاريخى روز كوبيد ،نيروى
راديكال و سلسله جنبان خيزش ها شد،
سراسر اروپا را خيره ى نقش بازى خود كرد.

١٦

به گفته ى ماركس:
عصر گرديد و بر اندام طبقه ى سرمايه دار،
كم يا بيش ،رعشه انداخت .سازمان دهى
بزرگ ترين اعتصابات در انگليس ،آلمان،
فرانسه ،اتريش ،ايتاليا ،اسپانيا ،پرتقال،
سوييس ،هلند ،از كار انداختن چرخه ى
توليد براى مدت هاى طوﻻنى چندين ماهه،
كمپين هم بستگى انترناسيوناليستى و هم سنگر
شدن كارگران قاره در جدال عليه بورژوازى
و دولت هر كشور ،ميدان دارى پُر شكوه،
حماسى و تاريخى توده ى كارگر فرانسه
در انقﻼب ژوئن  ،١٨٤٨برپايى انترناسيونال
اول و شكوه مندتر و شورانگيزتر از همه قيام
كموناردها ،صفحات پُر درخشش كارنامه ى
جنبش كارگرى اروپا در اين دوره است.
كارگران اين كارها را انجام دادند ،همه ى زور
خود را در مقابل سرمايه به كار گرفتند ،قدرت
موجود طبقاتى خود را عليه دشمن اعمال
نمودند ،به نظم سرمايه نياويختند ،طناب
قانون و حقوق و مدنيت سرمايه را بر گلوى
كارزار طبقاتى نيانداختند ،اما با همه ى اين ها
شكست خوردند ،شكستى كه براى پرولتاريا
از توازن قواى نامساعد ،موقعيت ضعيف تر
در مقابل دشمن مى گفت .پيامش نيز آن بود
كه بايد سازمان يافته تر ،راديكال تر و سرمايه
ستيزتر به ميدان آمد .اما براى بورژوازى،
طﻼيگان طلوع پاره اى فتوحات شد .نظام
سرمايه دارى ،شكست اين دوره ى مبارزه ى
طبقاتى توده كارگر اروپا و دنيا را پلكان عروج
پُر شتاب خود به يك قدرت غول پيكر و
اختاپوسى اقتصادى ،سياسى ،ايدئولوژيك،
اطﻼعاتى ،علمى ،ميليتاريستى با عظيم ترين
زرادخانه هاى كُشتار جمعى در يك سو و
شُ ست وشوى مغزى در سوى ديگر نمود.
با احساس امنيت از خطر طُغيان جنبش ضد
سرمايه دارى طبقه ى كارگر ،كُل دستاوردهاى
علمى ،فنى ،اطﻼعاتى ،تكنيكى تا آن روز بشر
را دست مايه ى ارتقاى بارآورى كار ،كاهش
مستمر كار ﻻزم و افزايش فزاينده ى كار
اضافى كارگران دنيا ،توسعه ى انباشت در
سراسر جهان ،گُشايش روزافزون حوزه هاى
نوين پيش ريز سرمايه با تركيب آلى پايين و
استثمار نيروى كار شبه رايگان كرد .سرمايه ى
اجتماعى چند كشور اروپايى به شكل
حيرت انگيزى باليد .در طول چند دهه ،ره
چندين قرنى پيمود .بازار اروپا از انباشت دم
كرد و صدور غُرنده ى سرمايه ،موثرترين راه
چالش بحران هاى كوبنده گرديد.
بحث مسلما بر سر آن نيست كه پروسه ى
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انكشاف انفجارآميز سرمايه دارى يا پايه هاى
عام تاريخى و عوامل مادى و تكنولوژيك اين
روند از بطن شكست جنبش ضد سرمايه دارى
طبقه ى كارگر روييد! ،هدف بدون شك
سرهم بندى اين توهمات هذيان آلود نيست.
ب ُن مايه ى كﻼم آنست كه شكست جنبش
ضد سرمايه دارى اين دوره ى توده هاى
كارگر اروپا و آمريكا ،بورژوازى و شيوه ى
توليد سرمايه دارى را از چنگال قهر راديكال
و رهايى آفرين اين جنبش ،از خطر انقﻼبات
جارى ،سركش و سرمايه ستيز قرن نوزدهمى
پرولتاريا و در همين راستا از مهلكه ى سقوط
و سرنگونى خارج ساخت .حادثه اى كه براى
بورژوازى اعتماد به آينده و براى سرمايه دارى
اطمينان به بقا فراهم آورد .به طبقه ى سرمايه
دار ،متفكران ،دولت مردان و انديش مندانش
فرصتى طﻼيى داد ،تا در هموارسازى راه
انكشاف و استيﻼى سراسرى و بين المللى
نظام گند و خون سرمايه دارى بدون دغدغه ى
خيال ،مركب پيروزى رانند.
نظام سرمايه دارى با عبور از دوره ى مذكور
و از سال هاى آخر سده ى نوزدهم به بعد،
وارد فاز كامﻼ جديدى شد .ديگر در هيچ
كجا ،با جنبشى آراسته به نقش بازى نافذ آحاد
كارگران ،جنبشى كه تجلى سرمايه ستيزى
واقعى توده ى وسيع كارگر در حوزه هاى
مختلف زندگى اجتماعى باشد ،روبه رو نشد.
با پُر خروش ترين اعتصابات اتحاديه اى،
حماسى ترين انقﻼبات متكى به طُ غيان قهرآلود
كارگران ،شورش ها و قيام هاى غيرقابل
شمار ،با همه ى اين ها مواجه گرديد ،اما با
جنبش كارگرى و قيام هاى قرن نوزدهمى
توده ى كارگر دست به گريبان نش .از دهه ى
پايانى سده ى نوزده به بعد ،ديگر سوسيال
دموكراسى ،رفرميسم راست سنديكاليستى،
كمونيسم خلقى لنينى ،امپرياليسم ستيزى
ناسيوناليستى ،احزاب اردوگاهى و در يك
كﻼم سوسياليسم بورژوايى بود كه زمام امور
جنبش كارگرى را در دست داشت ،اين
جنبش را باﻻ و پايين مى كرد ،پشت سر خود
به صف مى نمود ،از ريل مبارزه ى راديكال
طبقاتى ،ريل كارزار ضد كار مزدى ،خارج و
پياده نظام انقﻼب دموكراتيك ،استعمارستيزى
ناسيوناليستى ،ضديت خلقى با »امپرياليسم«،
جنبش حق تعيين سرنوشت ملى و نوع اين ها
مى نمود .در همه ى اين حاﻻت ،خطر جنبش
ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر را از سر
سرمايه دارى رفع مى كرد ،كُل ظرفيت و توان
طبقاتى توده هاى كارگر دنيا را در گورستان
نگاه _ دفتر سى و ششم

قبول نظام بردگى مزدى مدفون مى ساخت يا
در خدمت گُسترش ،تحكيم و ماندگارى اين
نظام به كار مى گرفت.
طبقه اى كه سلسله جنبان پويه ى تكوين تاريخ
عصر بود و مانيفست رهايى بشر در دست،
جنگ آخر انسان براى نابودى سرمايه دارى
را پيش مى راند ،به شكل فاجعه بارى عمله
و اكره مستاصل راه بُردهاى منحط و ماوراى
ارتجاعى بورژوازى شد .در لجن زار حق راى،
دموكراسى و رفرميسم اتحاديه اى پاس دار
سرمايه دارى پوسيد و فُسيل گرديد! در
بخش اعظم جهان پشت سر احزاب لنينى و
بورژوازى اردوگاهى ،بيرق انقﻼب براى »رشد
آزاد سرمايه دارى« افراشت! طبقه اى كه يك
قرن قبل از آن بر پارلمان سرمايه مى شوريد،
سﻼح خود را به سينه ى نمايندگان مجلس
سرمايه فشار مى داد و فرياد مى كشيد كه:
دوران شما تمام! و عصر ،عصر ماست!،
اينك در همان نقطه ،نقش هيزم خشك تنور
پارلمانتاريسم بورژوازى را بازى مى كرد و در
چند قاره ى ديگر ،در آسيا ،آفريقا ،آمريكاى
ﻻتين و حتا همان اروپا ،با ارتجاعى ترين
بخش هاى بــورژوازى صف خلق تشكيل
مى داد!» ،جبهه ى متحد انقﻼب«! و »ائتﻼف
ضد امپرياليستى«! بر پا مى كرد ،تا راه را
براى »رشد آزاد سرمايه دارى« هموار سازد!
نظام بردگى مزدى به يُمن اين وضعيت نه
فقط باقى ماند ،كه هر روز از روز پيش بسى
نيرومندتر شد .آزاد آزاد از دغدغه ى تعرض
كمونيسم ماركسى و لغو كار مزدى توده هاى
كارگر ،به سراسر جهان شاخ و برگ كشيد و
تسلط پيدا كرد.
قــرن بيستم شاهد يكه تازى فــازى از
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سرمايه دارى گرديد كه در پروسه ى انكشاف
اختاپوسى خود ،فشار هيچ جنبش راديكال
كارگرى پرچم دار پيكار براى محو كار
مزدى را بر سينه ى خود سنگين نمى ديد.
بقاى هم راه با توسعه ى بشرستيز اين نظام
در غياب چنان جنبشى ،عمﻼ بستر از همه
لحاظ مُساعد قربانى شدن و له گرديدن
روزافزون نسل هاى متوالى بشريت كارگر و
فرودست در زير چرخ ارزش افزايى و ارابه ى
قدرت سرمايه ى جهانى شد .اگر در چند
كشور اروپاى غربى و شمالى براى خاموش
سازى كامل آخرين شعله هاى كمونيسم
ضد سرمايه دارى ،خود را به تاديه ى اندك
غرامتى در شكل بيمه ى بازنشستگى ،درمان،
بيكارى» ،انتخابات آزاد« ،حق تشكيل سنديكا،
حزب يا نوع اين ها محتاج مى يافت ،در ساير
نواحى دنيا ،پرداخت حتا يك سنار از اين
گونه هزينه ها را نياز حاكميت ،سودآورى
و خودافزايى سرمايه هاى خود نمى ديد .نه
فقط هيچ احتياجى به قبول چنان هزينه اى
احساس نمى نمود ،كه هر ريال غرامت
پرداختى در گوشه اى از دنيا براى تحكيم
پايه هاى قدرت خود را با فشار انفجارآميز
شدت استثمار ميلياردها كارگر مناطق ديگر
جبران نمود .شيوه ى توليد سرمايه دارى با
اين توصيف و دست يازى به اين شرايط در
پهنه ى انباشت ،خودگُسترى و رشد غول آسا،
وارد مراحلى شد كه پيش از آن در ذهن
هيچ نماينده ى فكرى ،اقتصاددان و دانش ور
اين نظام نمى گنجيد .حجم كُل سرمايه ى
اجتماعى تمامى كشورها كه در طول سده ى
نوزدهم ،با افزايشى صد برابرى باز هم از چند
صد ميليارد دﻻر آمريكا تجاوز نمى نمود ،در
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دهه ى اول سده ى بيستم مرز تريليون دﻻر را
پشت سر نهاد .در  ١٩٧٠سقف  ٣٠تريليون
دﻻر را خراش زد ،در دهه ى هشتاد به باﻻتر
سود خالص
دوره
از  ٩٠تريليون دﻻر رسيد ،در پايان قرن مذكور
١٨٠٠٠
دهه ى ٦٠
به مرز  ١٢٠تريليون دﻻر نزديك گرديد و
٣٨٠٠٠
دهه ى ٨٠
باﻻخره در سال پايانى دهه ى دوم قرن بيست
٨٣٠٠٠
سال ٢٠٠٠
و يكم از  ٤٠٠تريليون دﻻر گذشت.
اين رشد كهكشانى طوفان آميز ،بدون هيچ
منبع :سايت اينترنتى Economifacta
مبالغه و لفظ بازى ،هزينه اى به سهمگينى
)جدول (١
نابودى نسل هاى متوالى بشر بر گُرده ى تاريخ
تكامل جوامع انسانى بار كرد .ميلياردها كارگر ،چالش اين انحطاط و تباهى را فقط يك جنبش نيرومند راديكال ضد كار مزدى مى توانست
نسل بعد از نسل كار كردند ،هر چه بيش تر و
دهشت ناك تر خود را فرسودند ،اما به جاى
تغيير حجم كل سرمايه ى كشورها در فاصله ى  ٢٠٠٠تا  - ٢٠٢٠ميليارد دﻻر-
آفرينش مايحتاج راستين زندگى زﻻل انسانى،
٢٠١٩
٢٠١٥
٢٠١٠
٢٠٠٥
سال ٢٠٠٠
به جاى سوزاندن و نابود ساختن ريشه ى هر
٣٦٠٦٠٣
٢٨٩٩٣٤ ٢٣٨٩٥٨
١٧٨٦٥٢
١١٦٩٠٧
كُل جهان
نوع فقر ،برپايى دنياى انسان هاى آزاد ،برابر،
١٠٥٩٩٠
٨٣٥٨٦
٦٠٢٣٠
٥٩٩٢١
٤٢٣٢٠
اياﻻت متحده
مستغنى و فارغ از هر گونه كاستى و احتياج،
٦٣٨٢٧
٤٦٥٤٦
٢٤٧٣٥
٨٥٢٣
٣٧٠٤
چين
به جاى خلق پايه هاى مادى و اجتماعى رها
٢٤٩٩٢
٢١٥٥٥
٢٤٨٠٠
١٩٤٧٦
١٩٩٠٤
ژاپن
ساختن انسان از هر قيد ،حتا قيد كار ،آرى
١٤٦٦٠
١١٩٩٠
١١٨٩٢
٩٠٣٧
٦١٦٠
آلمان
به جاى اين ها ،فقط سرمايه آفريدند ،فقط
١٤٣٤١
١٣٨٧١
١٠٩٦٥
١٠٩٤٩
٦٥٦٥
انگليس
سهمناك تر و ژرف تر از محصول كار خود
١٣٧٢٩
١١٥٧٥
١٣٤٧٩
٩٦٧٩
٤٧٠٤
فرانسه
دور شدند ،فراورده هاى كار خود را خداى
١٢٦١٤
٨٧١٩
٥٩٠٠
٢٣٨٠
١٢٣٠
هندوستان
قاهرتر ،مخوف تر و درنده تر مسلط بر هست
١١٣٥٨
١٠٤٨٩
١١٥٠٤
٩٤٥٧
٥٥٢٢
ايتاليا
و نيست خود كردند .خود را گرسنه تر،
٨٥٧٣
٦٩٠٠
٦٧١٧
٤٣٥٧
٢٦١٢
كانادا
مفلوك تر ،حقيرتر ،فرومانده تر ،زبون تر و
٧٧٧٢
٦١٦٧
٨٦٧٠
٦٩٠٥
٢٤٩٧
اسپانيا
سرمايه را نيرومندتر ،فربه تر ،مستولى تر،
٧٣٠٢
٦١٢٥
٤٨٤٣
٣٥١٢
١٧١٥
كره جنوبى
فرمان رواتر ،درنده تر و سيرى ناپذيرتر
٧٢٠٢
٦٤١٨
٦٠٩٧
٣٤٨٠
١٥٠٠
استراليا
ساختند .اين روند فقط يك نتيجه مى توانست
٤٠٦٢
٣٣٤٠
٣٠٢٤
٢٢٨٧
١٧٨٦
تايوان
به بار آرد و فرجام آن از همه لحاظ روشن
٣٨٧٧
٣٤٠١
٢٥٢٢
١٧٣٧
١٢٧٣
سوييس
بود .اين كه كُليه ى دستاوردهاى دانش
٣٧١٩
٢٩٩٩
٣٣١١
٢٥٢٤
١٥٩١
هلند
بشرى در خدمت افزايش بدون هيچ عنان
٣٥٣٥
٢٧٥٠
٣١٦٩
١١٢٧
٧٣٦
برزيل
بارآورى كار اجتماعى ،تنزل بى انتهاى كار
٣٠٦٦
٢٢٨٦
١٤٢٤
٩٢٠
٨٤٠
هنگ كنگ
ﻻزم طبقه ى كارگر ،سير صعودى انفجارآميز
٣٠٥٢
١٧٨٦
١٧٤٥
٨٧٦
روسيه
كار اضافى ،هر چه كهكشانى تر شدن بخش
٢٧٠١
٢٣٨٧
١٥٨٥
١٤٤٥
١٢١٩
مكزيك
ثابت سرمايه ى بين المللى ،كاهش نسبى
٢١٩٤
١٩٤٣
١٩٥٣
١٤٨٨
٩٣١
بلژيك
لحظه به لحظه جزء متغير سرمايه ى جهانى،
٢٠٤٩
١٧٨٦
١٥١١
٩٦٦
٥٢٢
سوئد
افزايش مستمر متوسط تركيب ا ُرگانيك
١٩٥٠
١٥٧٦
١٦١٥
١١٨٨
٦٦٩
اتريش
سرمايه در دنيا ،تشديد فزاينده و تكرار بى
١٨٢٣
١٣٢٨
١١٢٠
٣٦٧
اندونزى
امان شرايط پيشى گيرى نرخ انباشت سرمايه
١٧٧١
١٣٨٥
١٣٨٨
٨٩٤
٤٥٠
لهستان
از نرخ توليد اضافه ارزش ،ا ُفت پى در پى نرخ
١٠٩٨
٩٠٤
٩٥٥
٧٦٢
٤١٩
پرتغال
سودها ،وقوع زلزله وار بحران ها ،كوبنده تر
١٣٨١
١٠٧٠
٥٨٩
٣٢٤
سنگاپور
شدن هر چه بيش تر بحران ها و سرريز هر
١٣٥٥
١٧٥٥
١٧١١
١٠١٧
٤٤٢
تركيه
چه سونامى وارتر عوارض اين بحران ها بر
١٢٧١
١٠٤٨
١٠٢٢
٧٩٩
٤٥١
دانمارك
زندگى توده هاى كارگر جهان ،اين ها تنها و
١٥٥٦
١١٧٩
عربستان
تنها نتايج زنجيروار ،محتوم و غيرقابل گريز
٧٧٥
ايران
روند مذكور بود .حوادثى كه گام به گام و هر
بار بسيار سهمگين تر از بار قبل رُخ دادند و
منبعcredit suisse :
بشريت را تا دورترين مرزهاى فنا و زوال و
)جدول (٢
نابودى فرا راندند.
ميليارد دﻻر آمريكا
دوره
سود خالص
دهه ى ٧٠
١١٣٥٦
دهه ى ٩٠
٢٨٤٠٦
سال ٢٠١٨
٥٠٠٠٠
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بر دوش گيرد ،اما چنين جنبشى در ميدان
مبارزه ى طبقاتى حضور نداشت .توده هاى
كارگر بخش مهمى از دنيا در گورهاى
دسته جمعى و سراسرى رفرميسم منحط
اتحاديه اى دفن بودند ،هر روز وجود فيزيكى
خود را بيش از روز پيش ،پيچ و مُهره ى
ماشين سودسازى سرمايه مى كردند و هر
لحظه وخيم تر و هول ناك تر از لحظه ى قبل،
شعور ،فكر ،اراده ،اختيار يا كُل موجوديت
انسانى خود را در نظم سياسى ،حقوقى،
مدنى ،فرهنگى و ايدئولوژيك سرمايه دارى
مُنحل مى نمودند و از سرمايه ستيزى راديكال
تُهى مى ساختند .در بخش عظيمى از دنيا نيز
لشكرهاى غيرقابل شمار كارگران پشت سر
احزاب لنينى براى قطع دست »امپرياليسم
تنزيل خوار« سد راه انكشاف آزاد ،غيريونكرى
و نوع اروپايى سرمايه دارى جهاد مى كردند.
در چنين وضعى ،آن چه با شتاب پيش
مى تاخت همان فرايندى بود كه اشاره شد.
هر چه كارگران جهان توليد مى نمودند،
سرمايه مى شد .اين سرمايه ها براى بازتوليد
و بقاى خود به اقيانوس هاى پُر خروش
سود نياز داشتند ،توده ى كارگر بايد باز هم
سود بيش تر توليد مى نمود ،بورژوازى براى
حصول اين هدف بايد بر شدت استثمار
مى افزود ،هزينه ى بازتوليد نيروى كار را به
گونه اى موحش تنزل مى داد ،بارآورى كار
را باﻻ مى برد ،جمعيت هر چه عظيم ترى
از كارگران دنيا را بيكار مى ساخت و نفرين
شدگان بى شمار بى كار را راهى برهوت هاى
فرساينده و مــرگ زاى گرسنگى مى كرد.
روند مورد گُفت وگو در نيمه ى دوم سده ى
بيستم وارد فازى كامﻼ تازه و بى سابقه شد.
ارقام سود خالص كُل سرمايه در دنيا منحنى
صعودى زير را به نمايش نهاد.
ارقام جدول در كنار داده هاى مربوط به نرخ
اشتغال ،درجه ى بارآورى كار ،متوسط تركيب
آلى سرمايه ى جهانى و عوامل ديگر در اين
دوره ها ،به روشنى نشان مى دهد كه گذشت
هر سال با ركورد تازه اى در افزايش نرخ
اضافه ارزش ها و كاهش هم زمان نرخ سودها
هم راه بوده است .تركيب سرمايه مستمرا
باﻻ رفته است ،فشار استثمار سهمگين تر
شده است ،اضافه ارزش ها به رغم افزايش
طُغيان آميز ،به دليل سير تصاعدى افراطى
انباشت سرمايه ،در نرخ سودهاى به مراتب
پايين ترى ظاهر گرديده است .متوسط جهانى
اين نرخ سود كه در شروع دهه ى شصت
سده ى بيستم حدود  ٣٧تا  ٤٠درصد بوده
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است ،در دهه ى هفتاد به  ٣٠درصد ،دهه ى
هشتاد  ٢٨درصد ،دهه ى نود  ٢٥درصد ،در
شروع قرن بيستم  ٢٢درصد و باﻻخره در
انتهاى دهه ى دوم قرن بيست و يكم به زير
 ٢٠درصد ا ُفت كرده است .بحث را با نگاهى
به جدول  ٢پى مى گيريم.
براى لحظه اى به داده هاى اين جدول خيره
شويم .مقدم بر هر چيز بايد توضيح دهيم و
بر توضيح خويش تاكيد كنيم كه »كرديت
سويس« در گزارش خود ،به طور مشخص

»توليد ناخالص ملى« نام دارد ،منوط به باﻻ
يا پايين بودن ميانگين روز تركيب ا ُرگانيك
سرمايه ها ٥ ،تا  ٦برابر است .اگر اين ضريب
را مبنا قرار دهيم ،آن گاه حجم كُل سرمايه ى
جهانى در سال  ٢٠٢٠باﻻى  ٥٠٠تريليون و
شايد  ٥٥٠تريليون دﻻر آمريكا خواهد بود،
در حالى كه گزارش »كرديت سوسيس«
 ٤٠٠تريليون را قُله ى آخر كُل »دارايى هاى«
موجود جهان دانسته است! به جدول شماره ى
 ٣نظر اندازيم.

حجم كُ ل سرمايه ى جهانى و چگونگى توزيع آن
در قاره هاى مختلف در سال  ،١٩٢٠ميليارد دﻻر آمريكا،
 ١٠٠درصد
٤٠٠٢٠٠
كُل جهان
 ٣١درصد
١٢٤٠٠٠
آمريكاى شمالى
 ٢٣,٣٣درصد
٩٣٤٠٠
اروپا
 ٢٠,٣٣درصد
٨١٤٠٠
چين
 ١٣,٨٩درصد
٥٥٦٠٠
آسيا بدون احتساب چين و هند
 ٤,٤درصد
١٥٥٠٠
هندوستان
 ٢,٤٥درصد
٩٨٠٠
امريكاى ﻻتين
 ١,١٧درصد
٤٧٠٠
افريقا
منبع پيشين
)جدول (٣
از حجم سرمايه ى اجتماعى كشورها صحبت
ننموده است ،به جاى آن لفظ رايج »ثروت
ملى« يا »دارايى هاى ملى« را به كار گرفته
است .گزارش ،اما ،منظور خود از ثروت ملى
را كم يا بيش روشن كرده است .از جمله
اعﻼم داشته است كه كُل سرمايه گذارى هاى
زيربنايى ،صنايع ،دستاوردهاى صنعتى و
تكنولوژيك ،مُستغﻼت ،بازار سهام ،منابع
طبيعى ،امﻼك و نوع اين ها را »دارايى هاى
ملى« مى خواند .داده هايى كه ولو از انطباق
كامل يا مطمئن بر آن چه ماركس »سرمايه ى
اجتماعى« مى نامد برخوردار نيستند ،اما قطعا
به آن نزديك هستند .بر همين مبنى و به
ويژه از اين لحاظ كه اطﻼعات دقيق ترى به
دست نياورديم ،از همين اقﻼم به عنوان ميزان
تقريبى سرمايه ى اجتماعى كشورها استفاده
نموديم .اين را هم اضافه كنيم كه شواهد
به اندازه ى كافى بانگ مى زنند كه حجم
واقعى سرمايه ى جهانى و طبيعتا سرمايه ى
اجتماعى ممالك مختلف نه كم تر از ارقام
مندرج در گزارش »كرديت سويس« ،كه يقينا
به گونه ى چشم گيرى از آن افزون تر است.
همه ى اقتصاددانان بورژوازى قبول دارند كه
نسبت سرمايه ى اجتماعى كشورها به آن چه
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به دنبال توضيح باﻻ ،به جدول شماره ى
 ٢بازگرديم .آن چه رويت مى گردد ،اگر
تكان دهنده ترين و عصيان آورترين اتفاقات
تاريخ زندگى بشر نيست ،اما حداقل يكى
از آن ها است .پيش تر ،در همين نوشته ى
حاضر ،اشاره شد كه تاريخ ظهور نخستين
ُر خ ساره هاى توليد سرمايه دارى به قرن
چهارده ميﻼدى برمى گردد .از اين كه بگذريم،
گُسترش حيرت انگيز اين شيوه ى توليد در
انگليس و سپس مابقى ممالك اروپاى جنوبى
و غربى ،در سده هاى هفده و هجده ميﻼدى
واقعيت عُريانى است .با همه ى اين ها ،حجم
كُل سرمايه ى جهانى در اين نظام تا شروع
قرن بيستم به زحمت مرز يك تريليون دﻻر
را پشت سر نهاده بود ،اما در طول همين قرن
تا باﻻى  ١١٦تريليون دﻻر پيش تاخته است.
كانون اصلى حيرت البته نه اين جا ،كه از اين
به بعد است .رقم مذكور يا حجم سرمايه ى
حاصل استثمار طبقه ى كارگر بين المللى
فقط در فاصله ى ميان  ٢٠٠٠تا  ٢٠١٩از
 ١١٦تريليون به  ٣٦٠تريليون افزايش پيدا
كرده است .از اين هم بسيار تكان دهنده تر و
سرگيجه آورتر ،يك سال بعد در سال ٢٠٢٠
از مرز  ٤٠٠تريليون دﻻر عبور كرده است.
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نكته ى تكميلى اين ارقام ب ُهت انگيز ،اين كه
درست در همين فاصله شاهد وقوع بحران
طوفان آساى  ٢٠٠٨بوده ايم .بحرانى كه
غول هاى نام دار اقتصاد سياسى سرمايه در
توصيف كوبندگى آن خود را ناتوان خواندند،
ابعاد ويرانى آفرينى اش را از بحران دهه ى
سى سده ى پيش بسيار سهمگين تر ناميدند.
فقط تراست هاى عظيم الجثه ى صنعتى و
مالى آمريكا در طول چند ماه بيش تر از هزار
ميليارد دﻻر ارزش خود را از دست دادند.
بورس »وال استريت« در طول فقط ده روز ٢٠
درصد كُل بهاى خود را از دست داد .كاهشى
كه در تاريخ  ١١٢سال بازار بورس بى سابقه
بود .موسسات مالى نيرومند و غول پيكرى
مانند »ليمن برادرز«» ،فنى ماى«» ،فردى مك«،
»مورگان استانلى«» ،مريل لينچ«» ،اچ او بى اس
ال سى«» ،هيپو رال استات« و قدرت بدون
هيچ همتاى بيمه ى جهان» ،آى اى جى« ،همه
و همه در آستانه ى ورشكستگى قرار گرفتند
و رييس »صندوق جهانى پول« اخطار داد كه
كُل جهان سرمايه دارى بر لبه ى تيز پرت گاه
قرار گرفته است .طبقه ى سرمايه دار جهانى و
يكايك دولت هاى سرمايه دارى تا چند سال
بعد از اين بحران ،محور مهم برنامه ريزى ها
و سياست گُذارى هاى خود را بر چگونگى
پاﻻيش و چالش آن ،به زبان زمينى و واقعى،
سرشكن سازى هر چه فاجعه بارتر عوارض
بحران بر زندگى توده هاى كارگر متمركز
ساخته بودند .بگذريم ،چنين زلزله ويران گرى
هم در طول همين فاصله ى بيست ساله رُخ
داد ،اما باز هم حجم كُل سرمايه ى جهانى
از  ١١٦تريليون به باﻻى  ٤٠٠تريليون دﻻر
عروج كرد.
در اين جا يك پرسش اساسى مطرح مى گردد؛
پرسشى كه تا سرمايه دارى هست ،هميشه
و همه جا براى كُل توده هاى كارگر دنيا
حياتى ترين و ب ُنيادى ترين پرسش است .اين
كه افزايش انفجارآميز و به غايت خيره ساز
حجم سرمايه در اين فاصله ى كوتاه زمانى از
كجا نشئات مى گيرد؟ دقت كنيم كه بحث بر
سر سرچشمه ى واقعى توليد سود و سرمايه
نيست .اين را هر كارگرى با سلول سلول
وجود خود ،به حُ كم هستى اجتماعى خويش،
به بهاى دنياى رنج ،محروميت ،استثمار و
فﻼكتى كه تحمل نموده است ،حتا بدون
نياز به هيچ سواد مكتبى ،به اندازه ى كافى
مى داند .سخن نه از منشا توليد سرمايه ها ،كه
از افزايش سرطانى ب ُهت انگيز  ٢٨٤تريليون
دﻻرى آن ها در طول فقط بيست سال است.
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ريشه ى اين افزايش در كجاست ،آيا تعداد
كارگران دنيا در اين فاصله ى زمانى چهار برابر
گرديده است؟! چنين چيزى چندش آورترين
هذيان است .آيا شمار بيكاران كُره ى خاكى
كاهش يافته و جمعيت شاغﻼن طُغيان كرده
است .واقعيت دقيقا ضد اين است .بى كارى
در همه ى اين سال ها سير صعودى پيموده
و به طور خاص در سال هاى بعد از غُرش
بحران  ،٢٠٠٨وحشت ناك باﻻ رفته است.
اين افزايش سرطانى ُطغيان آلود فقط يك دليل
دارد ،فشار استثمار كارگران جهان در همين
بيست سال تا چهار برابر افزايش يافته است؛
ابعاد جدايى توده هاى كارگر دنيا از كار و
محصول كار خويش چهار مرتبه بيش تر از
گذشته تعميق شده است؛ نرخ استثمار يا نرخ
ارزش اضافى توليد شده توسط طبقه ى كارگر
بين المللى  ٤٠٠درصد بيش تر از بيست سال
قبل گرديده است .سكنه ى كارگر كُره ى ارض
چهار مرتبه سهمگين تر از دو دهه ى پيش به
ورطه ى تباهى و سقوط از هستى افتاده اند.
فقر و گرسنگى و فﻼكت و بى خانمانى
كارگران چندين برابر شده است .بهداشت،
درمان و مراقبت هاى ابتدايى پزشكى آنان از
همان وضعيت رقت بار دو دهه ى پيش خود
هم ،چهار مرتبه وخيم تر و مرگ بارتر گرديده
است .توازن ميان كار اضافى و ﻻزم طبقه ى
كارگر در سطح جهانى ،و مستقل از تمايز
ميان ابعاد فشارى كه بر ﻻيه هاى مختلف
اين طبقه وارد مى شود ،چهار بار به زيان
كارگران و به نفع سرمايه دارى تغيير كرده
است .بردگان مزدى سرمايه ،حتا در قياس
با همين بيسا سال پيش ،بسيار مفلوك تر،
فرسوده تر ،گرسنه تر ،گورخواب تر شده اند
و سرمايه هر چه نيرومندتر ،كهكشانى تر و
غول پيكرتر گرديده است .اين ها نكاتى است
كه گفتن شان با زبان يا بيان آن ها با قلم بسيار
ساده است ،اما براى ميلياردها كارگرى كه با
سلول سلول هستى خود آن را درد كشيده اند،
نه فقط دشوار ،كه ناممكن است .به جدول
شماره ى  ٤نگاه كنيم.
بر اساس گزارش »بانك جهانى« حجم كُل
اضافه ارزش هاى توليد شده توسط توده هاى
كارگر دنيا يا آن چه كه بورژوازى »توليد
ناخالص جهانى« مى نامد ،در سال ٢٠٢٠
بالغ بر  ٩٤تريليون دﻻر بوده است .اگر اين
ميزان ارزش اضافى را بر حجم كُل سرمايه ى
جهانى  -كه مطابق جدول شماره ى  ٣از مرز
 ٤٠٠تريليون دﻻر گذشته است  -تقسيم كنيم،
به رقم تقريبى  ٢٤درصد خواهيم رسيد .رقمى
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كه قطعا متوسط واقعى نرخ سود سرمايه ى
بين المللى نيست ،اما مى تواند مبناى قابل
اتكايى براى تخمين اين نرخ باشد.
در جدول شماره ى  ٤مى بينيم كه درصد
افزايش ساﻻنه ى سرمايه ى اجتماعى ،در
ممالكى مانند مالزى ،تركيه ،پرو ،اندونزى،
ايران و آرژانتين به ترتيب  ٥٧درصد٥٩ ،
درصد ٦٠ ،درصد ٦٤ ،درصد ٨٨ ،درصد و
باﻻخره  ١٣٥درصد بوده است ،در حالى كه
اين رقم براى آمريكا ،ژاپن ،انگليس ،ايتاليا،
سوييس ،آلمان ،كانادا ،فرانسه و كشورهاى
مشابه از  ١٨تا  ٢١درصد نوسان داشته
است .در شيوه ى توليد سرمايه دارى هيچ
تك سرمايه ،هيچ قلمرو خاص توليدى و
سرمايه ى اجتماعى ،هيچ كشورى ،مگر در
موارد استثنايى ،مجرد اضافه ارزش هاى
حوزه ى پيش ريز خود را تصاحب نمى كند؛
بالعكس ،كُل اضافه ارزش هاى جهانى به
حُ كم قوانين سرشتى و خودجوش سرمايه،
مانند قانون تشكيل قيمت توليدى ،نرخ سود
عمومى ،رقابت ،ميان سرمايه ها ،سرمايه ى
اجتماعى كشورها و قُطب هاى مختلف
سرمايه توزيع مى گردد .چگونگى توزيع آن
نيازمند بحثى طوﻻنى است كه قطعا جايش
در اين جا نيست .آن چه بديهى است ،آنست
كه انحصارات غول پيكر ،قُطب هاى نيرومندتر
يا سرمايه ى اجتماعى ممالك برخوردار از
بارآورى كار باﻻتر ،قدرت رقابت سهمگين تر،
نقش عظيم تر در بازار جهانى سرمايه ،توان
اثرگذارى بيش تر بر فرايند تشكيل قيمت
توليدى و نرخ سود ،بر سهمى از اضافه
ارزهاى توليد شده در خارج از قلمروهاى
ويژه ى پيش ريز خود نيز چنگ مى اندازند.
با همه ى اين ها ،طبقه ى سرمايه دار و
دولت سرمايه دارى هر كشور با راه اندازى
توفان تشديد استثمار توده هاى كارگر ،با
تبديل معيشت و دارو و درمان يا هست و
نيست كارگران به اضافه ارزش هاى باز هم
غول آساتر ،هر ريال ارزش اضافى از دست
داده را تا چند برابر جبران مى كند.
يك مرور دقيق و موشكافانه در آن چه تا
اين جا گفتيم ،يك نكته را بيش از همه ى
نكات ديگر برجسته مى سازد؛ نكته اى كه در
عين حال محور واقعى گُفت وگو و شالوده ى
كندوكاو ما در اين نوشته نيز بوده است.
كُل داده ها بانگ مى زنند كه نفس غُرش
بحران هاى اقتصادى بدون حضور ميدان دار،
آگاه ،سازمان يافته ،شورايى و ضد كار
مزدى توده هاى كارگر ،نه فقط مُعضل تعيين
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درصد اضافه ارزش هاى ساﻻنه نسبت به كُ ل سرمايه ى اجتماعى
در بخش هاى مختلف سرمايه ى جهانى
درصد افزايش
ارزش اضافى
سرمايه اجتماعى
نام كشور
 ٢٠درصد
٢٢٦٧٥
١٠٥٩٩٠
اياﻻت متحده
 ٢٧درصد
١٦٦٤٢
٦٣٨٢٧
چين
 ٢٠درصد
٥٣٧٨
٢٤٩٩٢
ژاپن
 ٢٧درصد
٤٣٢٠
١٤٦٦٠
آلمان
 ٢١درصد
٣١٢٥
١٤٣٤١
بريتانيا
 ٢١درصد
٣٠٠٠
١٣٧٢٩
فرانسه
 ٣٠درصد
٦٢٦
٢٠٤٩
سوئد
 ١٨درصد
٢١٠٧
١١٣٥٨
ايتاليا
 ٢٤درصد
٣٠٥٠
١٢٦٠٠
هند
 ٢٢درصد
١٩٠٠
٨٥٧٣
كانادا
 ٢٦درصد
١٩٠٠
٧٣٠٢
كره جنوبى
 ٢١درصد
٨٢٥
٣٨٧٧
سوييس
 ٢٧درصد
١٠١٣
٣٧١٩
هلند
 ٢٦درصد
٥٨٠
٢١٩٤
بلژيك
 ٤٢درصد
١٥٠٠
٣٥٣٥
برزيل
 ٥٩درصد
١٨٠٠
٣٠٥٢
روسيه
 ٤٤درصد
١٢٠٠
٢٧٠١
مكزيك
 ٦٤درصد
١١٥٩
١٨٢٣
اندونزى
 ٢٧درصد
٣٧٥
١٣٨١
سنگاپور
 ٥٩درصد
٨٠٠
١٣٥٥
تركيه
 ٤١درصد
٣٠٨
٧٥٩
شيلى
 ٥٣درصد
٢٩٦
٥٦٢
كلمبيا
 ٥٧درصد
٣٨٨
٦٨٢
مالزى
 ٨٨درصد
٦٨٣
٧٧٥
ايران
 ٤٢درصد
٣٣٠
٧٧٠
آفريقاى جنوبى
 ٥٣درصد
٤٠٢
٧٦٤
فيليپين
 ٦٠درصد
٢٢٦
٣٧٧
پرو
 ١٣٥درصد
٤١٩
٣١١
آرژانتين
 ٣٨درصد
٣٧٩
٦٩٧
بنگﻼدش
 ٤٥درصد
٣٥٥
٧٩٧
ويتنام
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كننده اى براى بقاى سرمايه دارى نيست ،كه
سرمايه مى تواند آن را سﻼح موثر دست خود
براى ماندگارى هر چه انسان ستيزانه تر خود
به كار گيرد .نظام سرمايه دارى تاريخا چنين
نموده است و آن چه در همين بيست سال
اخير  -در فاصله ى زمانى كوتاه ميان ٢٠٠٠
تا  -٢٠٢٠اتفاق افتاده است ،گوياترين و
قاطع ترين سند بر صحت اين ادعا است.
حجم سرمايه ى جهانى در اين دو دهه،
سه برابر كُل قرن بيستم افزايش يافته است،
حال آن كه در همه ى اين سال ها بخشى از
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سرمايه ى بين المللى اسير بحران بوده است.
»نرخ رشدها« در اين بخش كاهشى تاريخى
داشته و در مدار ا ُفت سير مى نموده است.
از همه مهم تر و حيرت انگيزتر ،بحران
رعدآساى  ٢٠٠٨نقش زلزله اى مهيب را
در چرخه ى توليد سرمايه ى جهانى بازى
مى كرده است .چرا چنين است؟ پرسش
مهمى است ،اما پاسخ آن نيز بيش از حد
آسان است .مادام كه ميلياردها كارگر ،يگانه
راه بقاى امروز تا فرداى خود و كودكان خود
را در فروش نيروى كار ولو به نازل ترين
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بها ،ولو به صورت شبه رايگان مى بينند،
سرمايه دارى براى چالش بحران هاى خود
حتا توفنده ترين آن ها اصﻼ عاجز نيست و
احساس خطر نمى كند؛ نرخ سودها قطعا زير
فشار سير صعودى متوسط تركيب ا ُرگانيك
سرمايه ا ُفت مى كند ،روند انباشت بﻼترديد
از روند توليد ارزش اضافى پيشى مى گيرد،
اما نظام بردگى مزدى را چه غم؟! كه راه براى
تشديد باز هم سهمگين تر استثمار كارگران
دنيا باز است .چه غم؟! كه ديوار اتحاديه هاى
كارگرى نيرومند جهان ،راه خيزش هر موج
ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر جهانى را
در نُطفه منكوب مى كند ،به عقب مى راند و
اساسا مانع شكل گيرى آن مى گردد .چه غم؟!
كه جنبش دموكراسى طلبى ،جامعه ى مدنى و
حقوق بشر احزاب ،فكر نابودى سرمايه دارى
را در شعور توده ى كارگر بمباران كرده و
جاى هيچ نگرانى براى سرمايه باقى نگذاشته
است .چه غم؟! كه رفرميسم مُنحط مُستولى
بر جنبش كارگرى راه هر ميزان نشو و نما،
پرورش ،باليدن و استخوان بندى جنبش
راديكال ضد كار مزدى را سد بسته است.
مادام كه توده هاى كارگر جهان اسير اين
وضعيت هستند ،براى سرمايه دارى جاى هيچ
نگرانى وجود ندارد؛ سير نزولى نرخ سودها با
تشديد فراينده و انفجارآميز استثمار كارگران،
باﻻ بردن نرخ اضافه ارزش ها خنثى خواهد
شد ،بحران ها به راحتى پاﻻيش و از تمامى
مجارى ممكن بر زندگى هر روز در حال
سﻼخى كارگران دنيا سرشكن خواهد گرديد.
شرايط روز سرمايه دارى و وضعيت حاضر
جنبش كارگرى جهانى چنين است و مادام كه
در بر همين پاشنه مى چرخد ،سرمايه دارى نيز
مى ماند ،مى توفد و قربانى مى گيرد.
سرمايه دارى و پاندمى كوويد ١٩
نكات باﻻ ،به ويژه آن چه در مورد دو دهه ى
آغاز قرن بيست و يك گفته شد ،تكليف اين
قسمت بحث را هم پيشاپيش روشن مى سازد.
سرمايه دارى در غياب جنبش سازمان يافته ى
شورايى و ضد كار مزدى توده هاى كارگر،
پاندمى كوويد  ١٩را نيز از همان دقايق
نخست ،تبديل به يك فرصت براى چالش
مُعضﻼت خود كرد .درست به همان شيوه و
با همان درندگى و جنايت آفرينى كه تاريخا
در مورد بحران هاى اقتصادى بسيار سركش
و زلزله وار پيش گرفته و اعمال كرده است.
كوويد  ١٩با گُسترش پاندميك و برق آساى
خود به سراسر دنيا ،چرخه ى توليد و گردش
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سرمايه ى جهانى را به ورطه ى اختﻼل
انداخت .بورژوازى در همه ى كشورها مطابق
معمول و آن چنان كه خون مايه ى طبقاتى
اوست ،عزم جزم نمود تا با قربانى ساختن
هر چه انبوه تر و بى دريغ تر توده هاى كارگر،
سد راه تعطيلى مراكز كار و توقف چرخه ى
ارزش افزايى سرمايه شود .اين كار آن گونه
كه سرمايه داران مى خواستند ،امكان پذير
نبود .كوويد به كُشتار بخشى از كارگران
بسنده نمى نمود ،كُل آن ها را در خطر ابتﻼى
حتمى قرار مى داد و مجبور به ترك محيط
كار مى كرد .بورژوازى حتا با مشاهده ى اين
وضعيت و يقين كامل به مرگ و ميرهاى
ميليونى و چندين ميليونى كارگران يا فرزندان
آن ها ،باز هم ،حاضر به قبول كم ترين ا ُفت
در شط پُر خروش سودها نشد و بر اراده ى
استوار خود براى حضور حتمى توده ى كارگر
در قتل گاه هاى پُر تلفات مراكز توليد و كار
پاى فشرد .روى كردى كه كمى اين طرف تر
به ب ُن بست خورد .سرمايه داران و دولت ها
براى قربانى كردن سيل وار انسان ها در
آستانه ى سود دل خواه هيچ ترديدى به خود
راه نمى دادند ،اما در پيچ و خم محاسبه ى
همين سود ،مجبور به بازبينى در سياست

روز خود شدند .فاجعه ى بسيار عظيمى رُخ
مى داد .طبقه ى كارگر جهانى نبود كه در دفاع
از حق زنده ماندن خويش چرخ توليد سرمايه
و سود را از كار باز مى داشت و قدرت خود
را بر سرمايه تحميل مى كرد ،كامﻼ بالعكس،
وحوش سرمايه دار و دولت هاى آن ها بودند
كه در برنامه ريزى براى حصول سودهاى
بيش تر يا ﻻاقل تحمل كاهش هر چه كم تر
حجم سودها ،به واكاوى سياست هاى روز
خود مى پرداختند .برخى از اين دولت ها مانند
چين با اتكا به نوع برنامه ريزى و الگوى نظم
اقتصادى و سياسى سرمايه ى اجتماعى خود،
بسيار سريع ،در همان روزهاى نخست ،راه
انتقال چرخه ى كار به درون خانه ها و تعطيل
نسبتا وسيع مراكز كار را پيش گرفتند .عده اى
مانند كُره جنوبى ،تايوان و فنﻼند كم يا بيش
همين الگو را اساس كار خود كردند .آمريكاى
شمالى و اروپا با مدت ها تاخير به گونه اى
آشوب زده ،بدون انسجام و در سطحى به اين
سياست تن دادند و باﻻخره بخش وسيعى
از جهان سرمايه دارى نيز بدون داشتن هيچ
راه بُرد معينى ،سياست امروز و فرداى خود را
تعيين نموده و پيش بردند .كُل اين كشورها ،يا
در واقع تمامى بخش هاى مختلف سرمايه ى

درصد كاهش نرخ انباشت سرمايه در نيمه ى اول سال ٢٠٢٠
در برخى كشورها
نتيجه
سه ماهه ى دوم
سه ماهه ى اول
نام كشور
 -١٠,٣درصد
 -٩درصد
 -١,٣درصد
اياﻻت متحده
 -١٤,٦درصد
 -١١,٣درصد
 -٣,٣درصد
اتحاديه ى اروپا
 -١٥,٤درصد
 -١١,٧درصد
 -٣,٧درصد
حوزه ى يورو
 -٨,٨درصد
 -٨,٢درصد
 -٠,٦درصد
ژاپن
 -١٣,٢درصد
 -١١,٣درصد
 -١,٩درصد
كانادا
 -٢٢,٣درصد
 -١٩,٨درصد
 -٢,٥درصد
انگليس
 -١٩,٧درصد
 -١٣,٨درصد
 -٥,٩درصد
فرانسه
 -١٨,٥درصد
 -١٣درصد
 -٥,٥درصد
ايتاليا
 -١١,٧درصد
 -٩,٨درصد
 -١,٩درصد
آلمان
 -١٠درصد
 -٧درصد
 ٣درصد
استراليا
 -١١,١درصد
 -٩,٦درصد
 -١,٥درصد
برزيل
 -٨,٦درصد
 -٧درصد
 -١,٦درصد
دانمارك
 -٥,٤درصد
 -٣,٩درصد
 -١,٥درصد
فنﻼند
 -١٠درصد
 -٨,٥درصد
 -١,٥درصد
هلند
 -٢٣درصد
 -١٧,٨درصد
 -٥,٢درصد
اسپانيا
 -٨درصد
 -٨درصد
سوئد
 -٤,٥درصد
 -٣,٢درصد
 -١,٣درصد
كُره جنوبى
منبع:
)جدول (٥
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جهانى ،در يك چيز هم گام ،هم پيوند و
هم سو بودند؛ اين كه هست و نيست بيش
از شش ميليارد سكنه ى كارگر روز دنيا را
وثيقه ى تداوم چرخه ى ارزش افزايى سرمايه
كنند و اُفت انباشت را به حداقل رسانند.
سرمايه دارى براى حصول اين منظور به
تمامى سبُعيت ها دست يازيد ،اما باز هم
روند پيش ريز سرمايه ها متحمل ضربات
كارى و كوبنده شد ،نرخ انباشت سرمايه يا
آن چه بورژوازى »نرخ رشد ساﻻنه« مى نامد
در عظيم ترين بخش دنيا به گونه ى كامﻼ
چشم گيرى پايين آمد .اين نرخ على العموم
منفى شد .چين به دﻻيلى كه در اين جا اصﻼ
مجال بحث آن نيست ،حالت استثنا پيدا كرد.
به جدول شماره ى  ٥نگاه كنيم.
داده هاى مربوط به  ١٧كشور باﻻ ،اگر نه
دقيق ،اما به طور تقريبى در مورد كُل دنياى
سرمايه دارى ،سواى چين و يكى دو كشور
ديگر ،مصداق داشته است .اما اين روند بسيار
سريع متوقف شد و جاى خود را به نرخ
رشدهاى مطلوب و دل خواه سرمايه داران
داد .دولت ها به عنوان سيستم شعور،
نيروى تدبير ،نهاد چاره انديشى ،ساختار
برنامه ريزى ،ابزار سركوب فيزيكى ،فكرى
و همه چيز سرمايه با تمامى ظرفيت و توان
خود وارد ميدان گرديدند .در يك چشم به
هم زدن ،كُل معيشت و دار و ندار زندگى
نسل حاضر و تمامى نسل هاى آينده ى
طبقه ى كارگر جهانى را هيزم اشتعال كوره ى
سودآفرينى سرمايه كردند .تريليون ،تريليون
دﻻر از حساب معاش ،آموزش ،بهداشت،
درمان ،محيط زيست ،نگه دارى كودكان
و ساير حوزه هاى زندگى روز و دهه هاى
آتى طبقه ى كارگر كسر و به حساب سود
تراست ها ،شركت ها و بنگاه هاى عظيم الجثه
يا متوسط و كوچك سرمايه دارى سرشكن
ساختند .جدول شماره ى  ٦صرفا نمونه اى
از حاتم بخشى هاى بى دريغ چند دولت
به سرمايه داران از كيسه ى خالى معيشت
توده هاى كارگر فقط در ماه مارس سال
 ٢٠٢٠است.
ارقام مندرج در جدول كه حاصل جمع آن ها
از  ٢٠تريليون دﻻر آمريكا افزون تر است،
فقط در طول مدتى كوتاه تر از يك ماه ،با
تصميم دولت ها و موسسات غول پيكر مالى
دنياى سرمايه دارى ،از حساب معيشت ،دارو
و درمان و آموزش محقر و مُستمرا سﻼخى
شده ى طبقه ى كارگر بين المللى تاراج و
وقف ماندگارى نظام بردگى مزدى گرديد.
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بود كه از شروع نيمه ى دوم سال  ،٢٠٢٠نرخ
رقم پرداخت شده
عنوان پرداخت
نهاد پرداخت كننده
رشدها معكوس شد و منحنى نزولى آن با
دﻻر
٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
آمريكا
اقتصاد
از
حمايت
متحده
دولت فدرال اياﻻت
سرعت صعودى گرديد.
 ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دﻻر
كمك به كسب و كار
دولت اياﻻت متحده
يك سئوال اساسى در اين جا آنست كه آيا
 ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
كمك به شركت هاى متضرر!
دولت فرانسه با تاييد EU
به راستى سرمايه دارى در چنين طرفه العينى
يورو
١٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
آلمان
اقتصاد
به
كمك
دولت آلمان
چرخه ى توليد خود را »كُن فيكون« كرده و
 ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
حمايت از شركت ها
دولت فرانسه
نرخ رشدهاى منفى  ١١تا  ١٩درصدى را با
يورو
٧٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
قرضه
اوراق
پشتيبانى
اروپا
بانك مركزى
نرخ هاى متضاد و مثبت طﻼيى جايگزين
 ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دﻻر
تامين اعتبار براى شركت ها
بانك مركزى امريكا
كرده است .براى جُ ست وجوى پاسخ دقيق،
 ٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
كمك به اعتبار شركت ها
دولت سوئد
مقدم بر هر چيز بايد تعريف رشد و نرخ رشد
يورو
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ها
شركت
هاى
قرضه
خريد
اروپا
مركزى
بانك
را در اقتصاد سياسى بورژوازى كاويد .رشد
 ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
خريد اوراق قرضه
بانك مركزى اروپا
در اين جا ،صرفا رشد ميزان سود و نرخ آن
دﻻر
٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ها
شركت
به
كمك
دولت استراليا
است .سود شكل تغيير يافته ى اضافه ارزش
 ٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠پوند
حمايت از شركت ها
دولت بريتانيا
است و اضافه ارزش نيز سواى كار پرداخت
 ٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
وام براى كمك به صادرات
دولت سوئد
نشده ى طبقه ى كارگر ،هيچ چيز ديگر نيست.
يورو
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
فرانسه
اقتصاد
به
كمك
اروپا
اتحاديه ى
جدول ها مى گويند كه فقط در يك ماه ٢٠
 ٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
كمك به شركت هاى درمانى
دولت آلمان
تريليون دﻻر به حساب تراست ها ،شركت ها
دﻻر
١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ها
شركت
قرضه
اوراق
خريد
آمريكا
مركزى
بانك
و بنگاه هاى سرمايه دارى واريز شده است.
حمايت از شركت هاى متوسط  ١٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
دولت فدرال آلمان
اين  ٢٠تريليون فقط در قاره ى آمريكا و اروپا
 ٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
كمك به اقتصاد آلمان
دولت فدرال آلمان
اتفاق افتاده است و رقم واقعى آن در سراسر
دﻻر
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
كار
و
كسب
از
حمايت
امريكا
بانك مركزى
دنياى سرمايه دارى سر به كهكشان مى سايد.
 ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دﻻر
كمك به شركت ها
بانك مركزى آمريكا
كُل اين اقﻼم براى سرمايه ى جهانى سود
دﻻر
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
كار
و
كسب
از
حمايت
دولت آمريكا
است ،اضافه ارزش و كار پرداخت نشده ى
حمايت از شركت هاى كوچك  ١٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
دولت آلمان
توده هاى كارگر نفرين شده ى كُره ى خاكى
 ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
كمك به شركت هاى متوسط
دولت آلمان
اســت .رشدها و نرخ رشدها از اين جا
يورو
٣٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠
ها
شرك
ماليات
كاهش
دولت آلمان
مى جوشند.
كمك به شركت هاى صادراتى  ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠يورو
دولت سوئد
سرمايه دارى كُل ويرانى ها و عوارض
هولوكاست وار كوويد  ١٩را هم به سان
منبع :بانك هاى مركزى امريكا ،اتحاديه اروپا و كشورها
بحران هاى سرشتى غيرقابل گُريز خود ،بر
)جدول (٦
زندگى كارگران دنيا بار كرد .تاريخ ماﻻمال
از نحوست و بشرستيزى اين شيوه ى توليد
يا رابطه ى اجتماعى ،در بند بند هستى خود
نرخ انباشت سرمايه در نيمه ى دوم سال ٢٠٢٠
با اين نفير عجين است كه در مقابل اين نوع
در برخى كشورها
بحران ها از پاى در نمى آيد ،حتا آن ها را به
سه ماهه سوم
نام كشور
سه ماهه سوم
نام كشور
فرصتى براى بقا تبديل مى كند .سرمايه دارى
 ٨,٥درصد
آلمان
 ٧,٤درصد
اياﻻت متحده
را فقط و ميليون ها بار فقط يك چيز از پاى
 ٣,٣درصد
استراليا
اتحاديه ى اروپا  ١١,٥درصد
در مى آورد و براى هميشه نابود مى كند.
 ٧,٧درصد
برزيل
 ١٢,٥درصد
حوزه ى يورو
اين فقط غول عظيم تاريخ زندگى انسان،
 ٤,٩درصد
دانمارك
 ٥درصد
ژاپن
فقط جنبش سازمان يافته ى شورايى ضد كار
 ٣,٣درصد
فنﻼند
 ٨,٩درصد
كانادا
مزدى توده هاى كارگر است كه اگر بجنبد،
 ٧,٧درصد
هلند
 ١٥,٥درصد
انگليس
شيرازه ى موجوديت اين نظام را مى لرزاند.
 ١٦,٧درصد
اسپانيا
 ١٨,٧درصد
فرانسه
هر اندازه بيش تر خيز بردارد ،استخوان هاى
 ٢,٢درصد
كره جنوبى
 ١٥,٩درصد
ايتاليا
اين اختاپوس را سخت تر خُ رد خواهد كرد
و اگر ببالد ،قدرت يابد ،برخيزد ،بشورد
منبعEuroﬆat :
و انقﻼب كند ،كُل سرمايه دارى را راهى
)جدول (٧
گورستان تاريخ خواهد ساخت .اين موضوعى
سرمايه دارى كُل بحران هاى خود را به همين و جنايت كارانه ى ديگر بر گُرده ى معاش است كه ما آن را به تفصيل و به اندازه ى ﻻزم
سياق ،و صد البته از فراوان مجارى ديگر ،انسان هاى كارگر بار مى كند .در پرتو اعمال در جاهاى ديگر توضيح داده ايم.
ششم مه ٢٠٢١
به كمك ساز و كارهاى بسيار انسان ستيزانه همين سياست هاى دهشت انگيز ضد انسانى
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ليﻼ دانش

مقدمه
جامعه ى ايران در معرض يك فروپاشى
همه جانبه است؛ اقتصادى ،اجتماعى،
سياسى و حتا اخﻼقى .اين را ديگر همه
مى دانند .اين نيز پذيرفته شده است،
كه كُل حكومت  -كه در اعتراضات
سال هاى گذشته مُهر باطل خورده  -نياز
به يك پوست اندازى جدى دارد .از اين
رو ،مساله ى اصلى انتخابات  ١٤٠٠تنها
بر سر انتخاب رئيس جمهور و يا دست
باﻻ يافتن يكى از جناح ها نيست ،بلكه
بر سر استراتژى درازمدت ترى براى
بقاى حكومت اسﻼمى است .يك دست
شدن نسبى اپوزيسيون راست در تبعيد
در ماه هاى اخير هم حكايت از آگاهى به
همين واقعيت و جدال هاى آينده دارد ،كه
مساله ى رياست جمهورى جزء كوچكى
از آنست.
على رغم وجود نارضايتى هاى شديد
اجتماعى ،اما هنوز تقابل جامعه با
حكومت ،آرايش منظم ،تعريف شده و
هدف مندى نيافته است .در سپهر سياسى
ايران ،خطر طغيان هاى اجتماعى بسيار
مشهود است؛ طغيان هايى كه اگر بر قدرت
اجتماعى خود ،بر برنامه و استراتژى
روشنى براى ساختن جامعه در خدمت
مردم كارگر و زحمت كش متمركز نشود،
در اين جدال گُسترده مستمرا نيروى
ذخيره ى دستجات رنگارنگ طبقه ى
حاكم مى شود .چنين نيرويى على رغم
ميزان گُسترده ى اعتراضات اش هنوز
فاقد يك آلترناتيو تعيين كننده در فضاى
سياسى ايران است .و بررسى نيروهاى
سياسى طبقه ى حاكم در اين جا ،تنها
با نيت كمكى است به هموار شدن راه
نگاه _ دفتر سى و ششم

بُن بست ،فروپاشى ،چرخش!

شكل گيرى اين آلترناتيو .براى ارايه ى
تبيينى از شرايط موجود بايد بر دو روند
مكث كرد :فروپاشى و ب ُن بست قدرت
حاكم ،و هم چنين آرايش سياسى جديد
در منطقه ى خاورميانه.
فروپاشى حكومت
جمهورى اسﻼمى در آستانه ى يك
فروپاشى است  .سران حكومت اسﻼمى
در جناح ها و گرايشات مختلف ،نه جز
سركوب راهى براى مهار اعتراضات
اجتماعى  -كه مدام بيش تر مى شوند-
دارند؛ و نه توان رودررويــى مستقيم
و قاطع براى حذف يك ديگر با هدف
داشتن حكومتى يك دست و قوى.
تﻼش براى تقويت موقعيت حكومت
از طريق به بازى گرفتن يا درگيرشدن با
اپوزيسيون راست خارج كشور هم ديگر
كارآيى چندانى ندارد .همه چيز گواه
اينست ،كه ب ُن بست حكومت اسﻼمى
در شرايط حاضر به سختى بتواند با
نتيجه ى انتخابات پيش رو حل شود .و
علت اين مساله در راى آوردن و نياوردن
كانديداهاى مورد نظر جناح ها نيست.
مساله اينست ،كه سرنوشت حكومت
اسﻼمى و چند و چون پوست اندازيش
 بعد از سركوب آبان  - ٩٨بيش از هرزمان ديگرى تابعى شده از روندهاى
جارى در منطقه ،و نه پروسه ى انتخابات
و چهره هاى مطرح جناحى .كاركرد
چنين انتخاباتى در شرايط حاضر ،هموار
كردن راه قرار گرفتن جدى در متن اين
آرايش جديد و بلوك بندى جديد در
منطقه است.
روى كــرد بخش اصلى حاكميت به
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منطقه ى خاورميانه و مسايل آن از چم
و خم هاى بسيارى گذشته و محتواى آن
مستمرا تغيير يافته است» :صدور انقﻼب«،
»راه قُدس از كربﻼ مى گذرد« ،عُمق
استراتژيك ،محور مقاومت ... ،و مستقل
از ميزان موفقيت در اين سياست ها،
روشن است كه اين حكومت بدون
داعيه هاى منطقه اى نمى تواند تداوم
يابد .چنين است ،كه مطمئن ترين شكل
بقاى حكومت در اين ضعيف ترين
دوره ى حيات اش ،قرار گرفتن در بستر
مجادﻻت جارى منطقه اى مى شود و البته
با محتوايى جديد .روى كرد منطقه اى
امروز جمهورى اسﻼمى ،به تبع موقعيت
داخلى اش ،در حقيقت از سر ضعف
اســت .از صدقه ى سر منجﻼبى كه
تنش هاى بزرگ تر جهانى و منطقه اى
فراهم كرده اند ،حكومت اسﻼمى مى تواند
پوست اندازى خود را به اين بستر منتقل
كند .در سايه ى توسعه ى جهان چند
قطبى و قدرت هاى شناخته شده اش ،كه
امروز در آستانه ى خاورميانه ايستاده اند،
مى توان مدعى پيروزى بر غرب يا
هم راهى با غرب شد و شانه به شانه ى
شرق يا غرب ايستاد و روحى دميد به
كالبد ﻻشه اى كه در ايران حاكميت دارد.
موقعيت منطقه اى
خاورميانه يك بار ديگر در مركز سياست
جهانى است .و اين بار در راستاى
توسعه ى يك جهان چند قطبى .اگر چه
اين پروسه سال هاست آغاز شده ،اما،
اوج گيرى رقابت و كشمكش ميان آمريكا
و چين در سال هاى اخير و خصوصا از
دوره ى رياست جمهورى ترامپ ،نقش
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مهمى در تسريع اين پروسه داشته است.
در تمام طول تاريخ انكشاف جامعه ى
سرمايه دارى و گُسترش آن در جهان،
مناسبات و معادﻻت قدرت در خاورميانه
عمدتا در رابطه با قدرت هاى كلونياليست
و امپرياليست غربى رقم خورده است.
دوره ى دهه ى  ٥٠تا  ٨٠مسيحى به دليل
مناسبات ناشى از جنگ سرد ،كه باعث
حضور و قدرت شوروى در برخى مناطق
خاورميانه هم بود ،فقط يك استثناست.
در انكشاف سرمايه دارانه ى اين منطقه
جابه جايى ها و معادﻻت سياسى -امنيتى-
نظامى تعيين كننده عمدتا بر بستر حضور
و دخالت مستقيم و غيرمستقيم غرب بوده
است .و اين پروسه تا همين امروز بدون
حمايت اليتى ،كه ارزش ها و اولويت هاى
غربى را در شكل دادن به ارزش ها و
منافع ساختار قدرت منطقه اى سرمشق
خود دانسته ،امكان پذير نبود .مستقل
از اين كه اين اليت متعلق به مناسبات
قبيله اى -سلطنتى عربستان سعودى بوده
باشد يا بازار تهران ،در خانواده هاى
شيوخ منطقه ،تكنوكرات ها و نظاميان
ترك و فارس جا داشته يا اكنون ديگر
در بورژوازى نوپاى كردستان.
 -١دموكراسى پيروز غربى در گذاشتن
خشت هاى اول نظم نوين جهانى در
خاورميانه ،پس از ختم جنگ سرد ،به
همين واقعيت يا داده ى تاريخى متكى
شد .در اين پروسه ،سنت اسﻼمى وراى
تعلق اش به سلطنت ،بازار و يا مناسبات
قبيله اى و ...و هم چنين بنيادگرايى
يهود ،يك ستون مهم شكل گيرى نظم
و نظام خون بار پساجنگ سردى بودند.
نظمى كه به چندين و چند جنگ ،و از
دست رفتن شيرازه ى جامعه ،در چند
كشور مُنجر شد .سنت اسﻼمى در
اشكال مختلف اش بر متن اين شرايط،
پرچم دار تخريب و كشتار و فرقه گرايى
و تشديد رقابت هاى ارتجاعى در منطقه
بود ،چه در مخالفت با سياست هاى
آمريكا و ناتو ،چه در موافقت و
هم كارى با آن .نظم پساجنگ سرد،
در عين حال ،موجب تقويت دولت
آپارتايد اسرائيل به عنوان يك پاى
جنگ طلبى در منطقه هم شد .گُسترش
مناسبات سرمايه دارانه در منطقه ى
خاورميانه به دﻻيل تاريخى در امتداد
قدرت گيرى و تكوين اين جريانات
نگاه _ دفتر سى و ششم

سكتى مذهبى ممكن شده ،كه همواره
تقويت خود را مديون بازى هاى قدرت
در منطقه بوده اند.
 -٢بحران ساختارى سال  ،٢٠٠٨عﻼوه
بر معضﻼت جهان سرمايه در حيطه ى
انباشت نئوليبرالى و گلوباليزاسيون ،دو
تغيير مهم را مُحرز كرد .كاهش قدرت
آمريكا و رشد آهسته و پيوسته ى چين،
كه خصوصا در همين بحران ديگر
با عصاى دست آمريكا شدن جاى
ترديدى براى نقش آتى خود باقى
نمى گذاشت .تاكيد اوباما بر اهميت
رو كردن آمريكا به آسيا و شرق به
جاى خاورميانه ،در حقيقت ،ناشى از
عطف توجه به همين سير فزاينده ى
توسعه ى قدرت اقتصادى چين بود.
چنين شيفتى طبعا نيازمند اقداماتى براى
تضمين منافع آمريكا و ناتو در منطقه
بود .اين ضمانت تنها با تكيه بر اسرائيل
و عربستان سعودى تامين نمى شد .و
سياست خاورميانه اى آمريكا در اين
دوره براى گُسترش يك پايه ى قوى تر
منطقه اى به نتيجه نرسيد .نه در شكل
جنگ ،نه در شكل توسل به جريانات
معتدل تر اسﻼمى و نه حتا دستجات
تروريستى دست ساخته ى آمريكا و
عربستان و شيوخ مرتجع ديگر .شكست
اين سياست ها و هم چنين احتمال رو
كردن آمريكا به مسايل شرق آسيا ،در
حالى كه سياست هاى تهاجمى دولت
ايران گُسترش مى يافت ،باعث شد
كه نتانياهو و شاهزاده هاى سعودى به
نحوى كُميك و آشكار به ذم رهبران
آمريكا و خط دادن به دموكراسى
غربى بنشينند .تركيه هم با روياهاى
دوره ى عثمانى به تمرين »نه« گفتن به
ناتو پرداخت .و ايران هم با گُسترش
عُمق استراتژيك تا درياى مديترانه،
ناسيوناليسم ايرانى را چنان رونق
بخشيد كه سرداران سلطنتى تا همين
امروز در مقابل اش ل ُنگ انداخته اند!
با اين حال ،آمريكا على رغم ناكارآيى
سياست هاى منطقه اى ش از بهار
عربى غافل نماند و در تاييد و حمايت
هم پيمانان استراتژيك خود )اسرائيل و
عربستان( ،هر كشور بهار عرب زده اى
را كه تمايلى به روى گردانى از غرب
و منافع نوكران منطقه اى ش نشان داده
بود ،با شدت سركوب كرد .در برخى از
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اين كشورها هنوز هم بقاياى آن جنگ
قربانى مى گيرد.
 -٣امــروز ديگر آشكار اســت ،كه
هم پاى كاهش قدرت بﻼمنازع آمريكا،
قطب هاى اقتصادى جديدى شكل
گرفته اند كه با رشد باﻻى توسعه ى
اقتصادى و حتا برنامه هايى براى دور
زدن دﻻر در عرصه ى تجارت جهانى،
بسيارى از معادﻻت سياسى را در
جهان دست خوش تغيير كرده اند .اين
قطب هاى جديد اقتصادى در خاورميانه
هم مشغول ياركشى و همواركردن راه
پيش ب ُرد برنامه هاى شان شده اند.
گُسترش قدرت نظامى روسيه و حضور
موثر آن در جنگ سوريه ،فيصله دادن
به تﻼش غرب براى سقوط دولت
اسد ،اقدام به برگزارى همايش ها و
رابطه ى نظامى روسيه و چين با ايران،
گُسترش پروژه هاى عظيم چين در
منطقه در هم كارى با ايران و اسراييل
و عربستان سعودى ،ديگر مُسجل كرده
است كه تداوم حضور غرب )ناتو و
آمريكا( با چالش هاى جدى اى مواجه
است .چالشى كه طبعا بر مناسبات
قدرت هاى مدعى نقش برتر در منطقه
)ايــران ،تركيه ،عربستان سعودى و
اسرائيل( هم تاثير خواهد گذاشت.
ترامپ تﻼش كرد با شكل دادن به يك
ناتوى عربى و تضمين امكان ادامه ى
حضور موثر آمريكا ،راه تمركز بر آسيا
و چين ،يا در گفتمان او »اول آمريكا«،
را تسهيل كند .اين پروژه در آن شكل به
ثمر نرسيد ،ولى جاى خود را به »توافق
ابراهيم« داد .توافق يا تفاهم ابراهيم كه
ميان اسرائيل و چند كشورعرب بسته
شده ،تنها براى مقابله با تهديدات امروز
ايران در منطقه نيست ،بلكه اهميت
درازمدت ترى دارد .مساله بر سر
حفظ منافع غرب با محوريت اسرائيل
و عربستان سعودى است ،در راستاى
حضور بيش تر چين و روسيه با پادويى
حكومت اسﻼمى.
در همين دوره ى كوتاه رياست
جمهورى بايدن ،افزايش تنش با
روسيه و چين مُحرز شده است.
تنش هاى ديپلماتيك ،تبليغات رسانه اى
و برگزارى چند همايش نظامى از هر
دو طرف از جمله در اروپا ديگر روشن
كرده ،كه صف آرايى ميان شرق و غرب
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دارد دقايق حساسى را مى گذراند .و در
اين صف آرايى ،خاورميانه يك بار ديگر
به صحنه ى جدال هايى تبديل مى شود
كه منشا آن امتداد مناسبات جهان چند
قطبى و هم پيوستگى قدرت هاى
مرتجع منطقه با آنست .خاورميانه سنتا
زمين قدرت غرب بوده و اكنون چين
و روسيه با گُسترش قدرت اقتصادى
و نظامى فزاينده ى خود و با گُسترش
هم كارى ها از جمله با ايران دارند
فعاﻻنه بر صف بندى جديد آن تاثير
مى گذارند .در اين مسير جديد ،تنش ها
و گره گاه هاى سكتى و فرقه اى قديم
منطقه كماكان مى توانند چاشنى جنگ
قدرت شوند.
 -٤در چهارچوب بحث حاضر ،نكته

يا بازبينى هستند .و در اين راستا،
اگرچه هواخواهان بخش غربى اين
جدال قدرت ،به لحاظ كمّى و سابقه ى
تاريخى دست باﻻ را دارند؛ اما جريانات
حكومتى )شامل بخش هايى از سپاه(،
كه محرك سياست هاى منطقه اى و
عُمق استراتژيك و محور مقاومت...
بوده اند هم نسبت به اين دسته،
كارت هاى برنده ى مهمى دارند .داستان
عُمق استراتژيك و سياست منطقه اى و
»ميدان« ،باﻻخره جايى بايد براى اين
بخش از طبقه ى حاكم واقعا منشا يك
تحول مهم باشد .اين كه چقدر واقعا
اين سمت گيرى و اين سابقه مى تواند
به حكومت اسﻼمى در شرايط حاضر
يك موقعيت برتر منطقه اى تثبيت شده

امپرياليستى در طول تاريخ با جنگ هاى
خونين ،از جمله در همين خاورميانه ى
مفلوك ،هم راه بوده است .و هيچ تضمينى
نيست ،كه جهان چند قطبى از اين
قاعده مستثنى باشد .تهديد جنگى همين
امروز موجود است .آپارتايد حكومت
اسرائيل و ب ُنيادگرايى يهود ،مساله ى
فلسطين ،مساله ى كرد ،ب ُنيادگرايى
اسﻼمى )شيعى و سنى( ،دستجات مسلح
باندسياهى ،مناسبات قبيله اى شيوخ...
همه گره گاه هايى بوده اند ،كه هر كدام
به نوعى يا در معرض كشمكش ها و
ناآرامى هاى منطقه بوده اند يا مُسبب آن.
گسترش مناسبات ناشى از جهان چند
قطبى به منطقه ،تنش ها را نه فقط كاهش
نخواهد داد ،بلكه دوره ى برزخ ،هميشه

جمهورى اسﻼمى در آستانه ى يك فروپاشى است.
سران حكومت اسﻼمى در جناح ها و گرايشات مختلف،
نه جز سركوب راهى براى مهار اعتراضات اجتماعى  -كه
مدام بيش تر مى شوند -دارند؛ و نه توان رودررويى
مستقيم و قاطع براى حذف يك ديگر با هدف داشتن
حكومتى يك دست و قوى ...همه چيز گواه اينست ،كه
بُن بست حكومت اسﻼمى در شرايط حاضر به سختى
بتواند با نتيجه ى انتخابات پيش رو حل شود .و علت
اين مساله در راى آوردن و نياوردن كانديداهاى
مورد نظر جناح ها نيست .مساله اينست ،كه سرنوشت
حكومت اسﻼمى و چند و چون پوست اندازيش  -بعد
از سركوب آبان  -٩٨بيش از هر زمان ديگرى تابعى
شده از روندهاى جارى در منطقه ،و نه پروسه ى انتخابات
و چهره هاى مطرح جناحى .كاركرد چنين انتخاباتى در شرايط
حاضر ،هموار كردن راه قرار گرفتن جدى در متن اين
آرايش جديد و بلوك بندى جديد در منطقه است.

مهم اين است كه بــورژوازى ايران
اعم از حكومتى و غير حكومتى
)داخل و خارج( ،همگى اين مساله
را دريافته اند .مجادﻻت حاضر در
درون طبقه ى حاكم ايــران ،چه بر
سر فساد باشد يا دموكراسى؛ بر سر
افشاگرى پرستوها و حقوق بشر باشد
يا لزوم يك دولت اقتدارگرا؛ دنبال
سلطنت و مشروطه باشد يا حذف
وﻻيت فقيه؛ منشا نئوليبراليسم باشد
يا »منتقد« آن؛ همگى دارند بر محور
اين واقعه ى مهم آرايش مى يابند.
به عبارت ديگر ،در روند توسعه ى
جهان چند قطبى و مشخصا جدال
ميان شرق و غرب ،همه ى طيف هاى
بورژوازى ايران مجبور به يك انتخاب
نگاه _ دفتر سى و ششم

بدهد ،البته به همين سادگى نيست .ولى يك راه مُمكن هم به دوزخ دارد.
براى حاكميت در شرايط امروز ،بحث
بر سر عدم فروپاشى حكومت است .تغيير گفتمان
نقش آفرينى در آرايش قدرت جديد دسته هاى مختلف درون طبقه ى حاكم،
منطقه ،يك راه حى و حاضردر اين جدالى اساسى در پيش رو دارند كه
در سطح نظرى و گفتمانى نياز به يك
مسير است.
انتخاب جبهه و تﻼش براى استفاده از شيفت دارد .روى كردهاى قديمى قُدس
فُرجه هاى گفته شده در فوق ،مساله اى و كربﻼ ،محور مقاومت ،قرائت جديدى
ديپلماتيك نيست .بحث بر سر آرايش از دين ،ايران سوريه مى شود ،حقوق
جديدى است ،كه هم در حيطه ى اقتصاد بشر و سكوﻻريسم و ...هر كدام به دليلى
و سياست و پروژه هاى تجارى است و كارساز نيستند .با اين كه قدرت طلبى
هم در عرصه ى نظامى و امنيتى و همگى حكومت همواره پوششى ايدئولوژيك
در يك پرسپكتيو زمانى طوﻻنى .مساله بر مذهبى داشته ،اما رگه ى اصلى آن تعبيرى
سر ياركشى و ساختن بلوك قدرت است ،يا روايتى از ناسيوناليسم بوده است .و
كه از جمله با جنگ و ناامنى هم سر و همين است كه در فضاى سياسى امروز،
كار دارد .رقابت هاى ميان قدرت هاى مطلوبيت بيش ترى مى يابد.
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در يك سطح پــايــه اى تــر ،گفتمان
اصﻼحات در مقابل انقﻼب ،مهم ترين
چالش فكرى د ر درو ن جامعه ى
ايران بوده كه بخش هايى از حكومت
اسﻼمى در جدال هاى درونى خود براى
پيش بُرد راه كارهاى شان اتخاذ كردند.
نياز به خﻼصى از اختاپوس حكومت
اسﻼمى هم بخش بزرگى از جامعه ،كه
خود را ناتوان از خﻼصى يك باره از
شر اين حكومت مى ديد ،به زير اين
پرچم كشاند .اين روى كرد امروز ديگر
اصﻼح طلب حكومتى و غير حكومتى،
بخش هايى از سلطنت طلبان ،اكثريت
فدايى و حتا بخش-هايى از جناح
اصول گراى حكومت را هم زير پوشش
مى گيرد .همگى »كارآيى« هاى اين
گفتمان را دريافته اند ،بى آن كه بتوانند به
كوچك ترين پيش رفتى در حل معضﻼت
جامعه دست يابند .التزام به اصﻼح طلبى
و پرهيز از خشونت هنوز كارآيى مهمى
دارد و آن هم منع اكثريت جامعه از دست
بردن به اعتراضى است ،كه مى تواند
راديكال تر از جابه جايى هاى مورد نظر
اين طيف هاى درون طبقه ى حاكم باشد.
گفتمان اصﻼح طلبى ،درون گرا و رو به
جامعه است و حتا با مُكمل هايى مثل انتقاد
به سياست خارجى حكومت اسﻼمى هم
در تغيير آرايش جارى در منطقه كارآيى
ندارد .برعكس ،گفتمان ناسيوناليسم
مى تواند در شرايط حاضر برترى هاى
زيادى داشته باشد .و ناسيوناليسم در
اين جا الزاما به معناى وطن دوستى
نيست ،بلكه موتور محركه ى قدرت يابى
در يك جنگ قــدرت اســت .همين!
تصور اين كه بــورژوازى ايــران دارد
در چالش هاى فكرى اش براى يافتن
چهارچوب هاى نظرى و فكرى در حل
معضﻼت جامعه مفتخر به يك رنسانس
فرهنگى و سياسى مى شود ،تصورى
بى حد باطل است.
مساله اينست ،كه نه فقط حكومت
اسﻼمى ،بلكه بخش هاى ديگر اپوزيسيون
راست هم در يافتن جايى در مناسبات
جديد منطقه اى ،ناسيوناليسم را كارآتر
مى بينند .چنين سمت گيرى اى براى
اغلب اينان الزاما به معناى كنار زدن اسﻼم
و يا دست كشيدن از اين هويت نيست،
بلكه مى تواند تلفيق به روز شده اى از
اسﻼم و ناسيوناليسم باشد با ظاهرى بهتر
نگاه _ دفتر سى و ششم

و سوسيال دموكراسى پنهان كند ،هيچ
جاى تعجب نيست كه سرداران مدافع فتح
قُدس از راه كربﻼ هم ناسيوناليست شوند؛
و يا اصﻼح طلبى هم كه در بحبوحه ى
انقﻼب ،افتخارش تسخير سفارت آمريكا
بود ،امروز با كلكسيون گرين كارت در
جبيب اش دنبال ترغيب سران آمريكا به
فشار حداكثرى به ايران باشد .اگر اين ها
قرار است منشا تغييرى باشند ،آن وقت
بايد برخاستن صداى رحمت بر روح رضا
شاه از درون صفوف مردم معترض هم
به خواست بازگشت سلطنت تعبير شود!
بخش زيادى از اين اپوزيسيون فاقد هر
نوع جديتى در عرصه ى سياست هستند.
اما واقعيت اينست ،كه زير سئوال رفتن
تماميت حكومت اسﻼمى و ارزش-هاى
آن خﻼيى در جامعه به وجود آورده است،
كه در غياب يك قطب قدرت مند توده اى
براى به دست گرفتن اختيار جامعه به هر
چيزى مى تواند ختم شود .ناسيوناليسم
يكى از بسترهاى موجود براى پُر كردن
اين خﻼ است .روى كردى كه خصوصا
در دوره ى پساجنگ سرد ،منشا جنگ و
ويرانى هاى فراوانى بوده است.
جامعه ى ايران در مقابل توحش حكومت
اسﻼمى ،مقاومتى جانانه مى كند كه اگر
چه در سطح و در كف خيابان هنوز
فُرم سازمان يافته اى ندارد ،اما در بطن
جامعه و در درون جنبش هاى اعتراضى
اجتماعى اين به هم پيوستگى در عُمق
جامعه شكل گرفته است .اين به هم
پيوستگى بــراى تبديل شدن به يك
قطب قدرت در جامعه ،نيازمند جدال
درعرصه هاى مختلفى و از جمله با
همين گفتمان هاست .اگر اصﻼح طلبى
قدرت اعتراض در جامعه را مهار كرد،
ناسيوناليسم مى تواند اين قدرت به بند
كشيده شده را در خدمت اهداف ارتجاعى
خــود رهــا كند .چهره هاى شاخص
جنبش هاى اجتماعى در شكستن اين فضا
مى توانند و مى بايد نقشى مهم ايفا كنند.

از جمهورى وﻻيتى .انتخابات  ١٤٠٠براى
هر كدام شان به شكلى قرار است اين پيش
زمينه را آماده كند.
منشا رونق گفتمان ناسيوناليسم از جمله
خود حكومت ايــران است .سياست
خارجى اين حكومت ،كه پيش تر »فتح
قُدس از راه كربﻼ« ناميده مى شد ،ارتقا
يافت به »عُمق استراتژيك« و تسلط ايران
تا درياى مديترانه براى اولين بار پس از
شاهان هخامنشى .چنين روى كردى از
سوى حكومت تا حدودى روى دست
ناسيوناليست هاى پادشاهى بلند شد و،
درعين حال ،موجب تقويت اين گفتمان
در محافل و بخش هاى درونى بورژوازى
ايران گشت .در سال هاى اخير ،رشد اين
روى كرد نه فقط در داعيه هاى وطنى
جمهورى اسﻼمى ،بلكه در مباحث
شبه روشن فكرانه ى فضاى ملى مذهبى
ايران نيز بازار گرمى داشته است .اين
ناسيوناليسم ايران شهرى ،مساله اش نه
عدم هم پيمانى با غرب يا شرق )نه شرقى
نه غربى( ،بلكه يافتن نوعى خلوص
ايرانى در تلفيق تاريخ و فرهنگ پادشاهى
با رگه ى قابل قبولى از شيعه گرى است
و البته چند وجبى مدرن تر از نوع
دوران صفويه اش! در سطح سياسى
براى طيف هايى از طبقه ى حاكم ،تهييج
ناسيوناليستى قرار است جايگزين نبود
برنامه اى براى بازسازى جامعه شود .با
تهييج ناسيوناليستى ،وادار كردن جامعه
به پذيرش فقر و بى كارى به اميد اين
كه چين و روسيه مى شويم ،يا لهستان
و سوئد ...كار ساده ترى است! و براى
بخش هاى ديگر ،دميدن بر طبل عُمران
و نوسازى ميهن و تشويق سرمايه ى
توليدگرا به جاى سرمايه ى تجارى و
بانكى ...كه اگر متكى به ناسيوناليسم
نباشد ،چه كند؟ اين نوع چرخش هاى
گفتمانى وقتى ﻻزم مى شود ،كه قوام
يافتن بيش از پيش طبقه ى حاكم يا حفظ
حكومت موجود ،حياتى مى شود .بر اين
اساس ،جرح و تعديل نهاد حكومت
و شايد قربانى كردن امر وﻻيت فقيه ،وضعيت فعلى در جبهه راست
 -١در درون ساختار حاكم ،جدال هاى
مى تواند بهايى موجه و ناگزير باشد براى
متعددى در جريان است .مسايل اين
بقاى حاكميت و البته سرورى ايران!
جــدال ،عﻼوه بر انتخابات ،١٤٠٠
در آشفتگى فضاى فكرى و سياسى ايران،
شامل اقــﻼم ديگرى مثل برجام،
كه شاهزاده اش تقﻼ مى كند تكيه دادن بر
پروژه ى هسته اى ،تحريم ،سياست
دست راستى ترين جريانات امپرياليستى را
منطقه اى ،فساد ،ساختار حكومت و
با سرگردانى ميان سلطنت و اصﻼح طلبى
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وﻻيت و مساله ى جانشينى ...مى شود.
هسته ى اصلى ،اما ،مربوط به رابطه ى
حكومت با جامعه است .پاسخ جامعه
دراعتراضات سال هاى اخير نشان
داده ،كه چنين حكومتى با ادامه ى
روال قبلى در هر قدم فقط ميخى به
تابوت خود مى زند .بنابراين ،براى
همه ى دستجات حكومتى مساله بر
سر چه بايد كردهاى اساسى براى
حفظ نظام است .و انتخابات در معناى
نرمال اش به هيچ وجه پاسخ گوى اين
نياز نيست .راه مهم تر براى همه ى اين
دستجات اينست ،كه با حفظ »آرامش«
در داخل از فرصت هاى شكل گرفته در
راستاى تغيير آرايش ميان قدرت هاى
جهانى و بازتاب آن در منطقه ،براى
تحكيم قدرت خود سود جويند .اين
فرصتى است ،تا موقعيت خود را
با كسب نوعى مشروعيت با جلب
حمايت آمريكا )قطب غرب( يا شرق
)روسيه و چين( تقويت كرد .بخش
اصﻼح طلب و اعتدالى و ...كه عمدتا
سمت گيرى غربى داشته اند ،در شرايط
حاضر بى اندازه نگران اين هستند كه
راه مذاكره و توافق و تفاهم با غرب
بسته شود و امكان حركت اصﻼحى در
جامعه به بُن بست برسد .و براى باقى
)با محوريت بخش مهمى از سپاه( ،كه
سياست منطقه اى فعالى را در تمام اين
سال ها در دستور داشته ،كاهش قدرت
آمريكا و هم زمان افزايش قدرت چين
و روسيه در خاورميانه تنها تاييدى است
بر ضرورت پيش ب ُرد همين سياست.
حاﻻ با داشتن يك كارت برنده ،به
دست گرفتن پروژه هاى اقتصادى و
نظامى هم آسان تر مى شود!
 -٢خارج از ساختار حكومت ،بخش
بزرگى از اپوزيسيون راست در شرايط
حاضر  -كه ضعيف ترين دوره ى
حكومت اسﻼمى است  -تﻼش براى
شكل دادن به يك آلترناتيو را كماكان
در راستاى سياست هاى غرب و جلب
حمايت آنان پيش مى برند .در اين
جبهه ،مردم حتااﻻمكان از دخالت
در سرنوشت جامعه دور نگه داشته
مى شوند ،تا اينان بتوانند در هيات
ناجى نظام  -ملت  -وطن با حمايت
غرب ظاهر شوند .براى همه ى اين ها،
مستقل از اصﻼح طلب ،ليبرال يا
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سلطنتى بودن شان ،مساله بر سر مهار
سياست خارجى حكومت اسﻼمى
خصوصا در رابطه با اسرائيل و آمريكا
است .اين همان روى كردى است ،كه
در تحوﻻت منطقه اى جاى آن ها را
روشن مى كند و در سال هاى اخير هم
زمينه ساز تقويت بندهاى ارتباطى ميان
بخش هايى از اصﻼح طلبان دولتى و
غيردولتى با سلطنت طلبان بوده است.
اما طيف ديگرى هم در خارج از
ساختار حكومت هست ،كه آينده ى
خود را در پيوند خــوردن با قطب
چين -روسيه )مهد سابق »سوسياليسم«(
مى بيند .اين جا بايد از حزب توده و
بخش هايى از اكثريت گفت .اين جبهه
در لحظه ى حاضر از نظر سياسى و
گفتمانى ،بر خﻼف بخش متناظرش
در سپاه ،ضعيف است ،ولى نقطه ى
قوت اش نسبت به باقى قرار گرفتن
در سمتى از جدال است كه به شكل
پوياترى مشغول گُسترش قدرت خود
هستند.
نتيجه اين كه ،تﻼش براى يافتن جايى
در صف آرايى جديد منطقه و تقويت
موقعيت خود در اين مسير براى همه ى
طيف هاى راست ،اعم از حكومتى و
غيرحكومتى ،حياتى است .چه براى
شرق زده ها ،چه براى غرب زده ها!
***
جامعه ى ايران تشنه تغييراتى گُسترده و
همه جانبه است .و بى ربطى حكومت
اسﻼمى در راس اين جامعه ،بيش از
هر زمان ديگرى آشكار است .وسعت
اعتراضات مردمى و نفى حكومت ،ﻻزم
ولى به شدت ناكافى است .بازسازى
جامعه اى كه چنين به چنگ تخريب
و فقر و مصيبت گرفتار شده ،نيازمند
داشتن برنامه اى روشن و همه جانبه در
همه ى عرصه هاى اقتصادى ،سياسى،
اجتماعى ،فرهنگى و زيست محيطى
است .اعتراضات و تحركات موجود
براى تبديل شدن به يك آلترناتيو واقعى
در جامعه ،كه ريشه هاى اين مصايب را
نشانه بگيرد ،هنوز نياز زيادى به صيقل
يافتن سياسى ،سازمانى و تداركاتى
دارد .بازسازى جامعه ى ايران بر مبناى
نيازها و مطالبات اكثريت مردم كارگر و
زحمت كش ،نه كار جمهورى اسﻼمى
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است و نه اپوزيسيون دست راستى
حكومت )در داخل و در تبعيد( كه چيز
زيادى بيش از آن كه خود حكومت قول
مى دهد ،در چنته ندارند .جنب و جوش
درون نيروهاى وابسته به طبقه ى حاكم
بسيار زياد است و در صورت غياب
جنبش عظيم مردمى ،با آلترناتيوى براى
فراتر رفتن از وضع موجود ،سرنوشت
جامعه باز هم ميان اين دستجات و
حكو مت هاى مستقر تعيين خواهد
شد .اين ها همگى اين وجه مشخصه
شرايط فعلى را دريافته اند .رقابت و
جدل هاى شان براى يافتن سهمى بيش تر
در مجادﻻت جارى است.
همه ى شواهد ،مفروضات و داده هاى
امروز ،متاسفانه حكم به اين مى دهد كه
در صورت عدم تحول مثبت و كارآيى
در صفوف مردم كارگر و زحمت كش،
بر متن چنين شرايطى در منطقه ،دست
راستى-ترين آلترناتيوها  -حتا خود
حكومت اسﻼمى با جرح و تعديلى -
بيش ترين امكان را براى نقش آفرينى در
صحنه ى آتى سياست ايران دارند.
مه ٢٠٢١

اگر براى »نگاه« مقاله مى نويسيد،
توجه كنيد كه اين نشريه:
 در رد يا قبول مطالب آزاد است.علت پذيرفته نشدن مطلب به اطﻼع
نويسنده ى آن خواهد رسيد؛
 فقط مقاﻻتى را درج مى كند ،كهبراى اين نشريه  -و نه نشريات يا
سايت هاى اينترنتى ديگر  -فرستاده
شده باشند؛
 در تلخيص مطالب آزاد است .اگرنمى خواهيد مطلب شما تلخيص
شود ،حتما اين را قيد كنيد؛
 تنها مقاﻻت و نوشته هاى داراىامضا را براى چاپ انتخاب مى كند؛
 نسخهى ارسالى را پس نمىفرستد؛ مطالب ترجماتى تنها در صورتىدرج مى شوند ،كه يك نسخه از اصل
مطالب هم ضميمه باشند؛
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اُميد

سيد على صالحى

دندان بر جگر بگذار!...
اگرچه كوهستانها را صخره به صخره
با خون شكوفه شستهاند،
اما رنگينكمانهاى بسيارى
بر پيچ و تاب رود بزرگ
پُل خواهند زد.
حوصله كن مجروح من
مجروح خارزار بى چلچله!
اين طور هم نمىماند
كه علف در دهان داس بميرد و
باد براى خودش
هى به هوچى و هلهله.
من به تو قول مىدهم
بهارزايى هزار خرداد خوشخبر
از جانپناه اميد و ستاره در پى است.
دندان بر جگر بگذار آهو...
آهوى پا به زاى ][...
صياد سايه گريز نيز نمىداند
سرانجام در بركهى تاريك
به تنهايى خود شليك خواهد كرد،
اما تو باز
براى نجات همان سنگانداز،
هم با چراغ ماه و مرهم شفا
بازخواهى گشت.
بازگرد
دارد دير مىشود.

نگاه _ دفتر سى و ششم
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موقعیت ر وز جنبش کا رگری ،بررسی نقاط
ضعف و قوت آ ن در مبارزه ی ضد سرمایه دار ی

 نظام سرمايه دارى ايران با بحران زاده
شد و اين بحران به جز يك دوره ى چند
ساله ،هر سال تشديد شده و هزينه ى تشديد
بحران هم بر طبقه ى كارگر سرشكن شده
است .به موازات تشديد اين بحران ،توليد
ارزش اضافى افزايش يافته و از دست مزد
كارگران كاسته شده است .روشن است كه
به محض آن كه سطح سود پايين مى آيد،
بسيارى از كارگران را اخراج مىكنند و به
موازات اخراج كارگران ،تعداد كارگران
گورخواب و كار تُن خواب هم افزايش
مى يابد .تا آن جا كه زندگى در كانكس و
پشت بام خوابى رايج مى شود و كارگران
براى سير كردن شكم خود و فرزندان شان
با نان خالى هم درمى مانند .بورژوازى ايران
اگر در عرصه اى از توليد سودش كاهش
پيدا كند ،سرمايه را به حوزههاى سودزاتر
انتقال مى دهد .كشورهاى حاشيه ى خليج،
چون امارات و ،...و كشورهاى آسياى ميانه،
از كشورهايى هستند كه سرمايهها به آن جا
كوچ كرده اند .سرمايه گذارى در تركيه
جهت خريد خانه ،سرمايه گذارى حتا در
كشورهايى چون كانادا ،سرمايهگذارى در
حوزه هايى كه مواد اوليه ى آن از توليدات
پتروشيمى حاصل مى شود در تاجيكستان،
مثل توليد فوم كه در پوشش سقف هاى
ساختمانى كاربُرد دارند ،و ...به شدت زياد
شده است .بخشى از بورژوازى ايران هم
نگاه _ دفتر سى و ششم

مسير سرمايهگذارى را تغيير داده است.
وارد كردن ابزار توليد براى توليداتى چون
خوش خواب از چين به شدت باﻻ رفته
و زمينه ى سرمايه گذارى در اين حوزه و
استثمار كارگران را باﻻ برده است .سرمايه دار
ايرانى عﻼوه بر فروش محصوﻻت خود در
داخل ،به كشورهاى ديگر چون عراق و
آسياى ميانه هم كاﻻ صادر مىكند .بعضى از
اين صاحبان سرمايه در كشورهاى فوق در
اين حوزه و هم چنين در حوزه هاى ديگر
سرمايه گذارى مى كنند و به جاى آن كه
تشك خوش خواب به اين كشورها صادر
كنند ،به خاطر ارزان بودن زمين و نيروى كار،
در آن كشورها توليد ارزش اضافى مى كنند.
با اشارات كوتاه فوق مى خواهم بگويم ،كه
بحران وجود دارد .و اين بحران باعث شده
بخشى از سرمايه داران خُ رد كه از عُهده ى
رقابت با سرمايه هاى بزرگ برنمى آيند،
جذب سرمايه هاى بزرگ تر شوند .اين
بحران بر سرمايه هاى بسيارى از سرمايه داران
افزوده و در عين حال باعث شده كه اكثريت
كارگران زير خط فقر زندگى كنند .بحران به
هستى طبقه ى كارگر حملهور شده و بخشى
از طبقه را به معناى واقعى كلمه از هستى
ساقط كرده است .آنان در شرايطى كه اين
بحران به وجود آورده ،مرگ تدريجى را
تجربه مى كنند .بى كارى و فقر و فﻼكت،
آنان را روانــه ى خيابان ها كرده است.
بخشى از اين كارگران به دام اعتياد افتاده اند
و تعدادى به فروش موادمخدر ،كه يكى
از سودآورترين بخش هاى سرمايه گذارى
است ،رو آورده اند .بسيارى هم به خاطر
كمبود موادغذايى و ايمن نبودن بدن شان
هر روز به وسيله ى بيمارى كرونا ،كه يكى
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ديگر از ره آوردهاى نظام كار مزدى است،
تسليم مرگ مى شوند .اما كارگران شاغل با
دست مزدهاى شبه رايگان ،كه حتا هزينه ى
نان خالى خانواده هاى كارگر را هم تامين
نمىكند ،بيش ترين ارزش اضافى و سود
را براى سرمايه داران توليد مىنمايند .به
موازات تشديد بحران ،توليد ارزش اضافى
هم شديد و شديدتر شده است .فقر و فﻼكت
هم همين طور .چنان كه بر تعداد كارگرانى
كه اجبار زندگى وادارشان مى كند حتا با
ماهى  ٧٠٠هزار تومان تن به بيگارى دهند،
مرتبا اضافه مى شود .بسيارى از كارگران در
شهرستان ها با دست مزدهاى ماهانه زير ٥٠٠
هزار تومان براى سرمايه داران توليد سود و
انباشت مى كنند .چند سال پيش ،فعالين
لغو كار مزدى بر طبق آمارهايى كه دولت
منتشر كرده بود ،و با در نظر گرفتن اين
واقعيت كه دولت اسﻼمى سرمايه در آمارها
دست كارى مى كند ،توليد ارزش اضافى را
 ١٢٠٠درصد تحليل كرده بودند .اما اكنون
نمونه هايى از توليد ارزش اضافى در بعضى
حوزهها به بيش از  ٣٠٠٠درصد رسيده
است .اين موضوع حكايت از آن دارد ،كه
گرچه طبقه ى كارگر ايران هر روز سفره اش
خالى و خالى تر مى شود ،اما ،سرمايه فربه و
فربه تر مى گردد.
در حوزه ى كشاورزى ،توليد ارزش اضافى
حتا از نمونههاى فوق هم بيش تر است.
آن هم در صورتى كه كارگران اين بخش
واقعا در فقر مطلق زندگى مىكنند .براى
نمونه كافى است تنها به كارگران بلوچ و
زابلى اشاره كنم ،كه از داشتن آب آشاميدنى
هم محروم هستند و هر روز تعدادى از
كودكان آن ها براى آوردن آب از رودخانه،
خوراك تمساح مىشوند! در همين استان
بلوچستان ،كارگران بسيارى براى زنده ماندن
به كارهاى پُر خطرى چون سوخت برى
مى پردازند و هر دم با خطر مرگ به وسيله ى
گلوله هاى پاسداران سرمايه روبرو هستند.
در استان خوزستان ،در منطقه ى سوسن
و روستاهاى ايذه كه در كنار رود كارون
مى باشند ،فرزندان خانواده هاى كارگرى
نه تنها از داشتن مدرسه محروم اند ،بلكه
براى آوردن آب كيلومترها بايد راه بروند و
سطل هاى آب خوردن را به دوش بكشند
و به منزل برسانند .در صورتى كه همين
كارگران بخشى از گندم و حبوبات و
صيفى جات را توليد مىكنند و در ماه هاى
فروردين و ارديبهشت با صدور صيفى جات
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طبقه ى كارگر براى اين كه خود را از روى كرد رفرميستى
منحط بورژوازى برهاند ،بايد صريح و روشن اعﻼم كند كه ...
ما با اتكا به نيروى طبقاتى خود حق خود را مى ستانيم،
نه با طلب مرحمت از بورژوازى! هر بخشى از كارگران تا
زمانى كه در پيله اى كه به دور خود پيچيده ،محدود بماند و
خود را از ديگر بخشهاى كارگرى جدا ببيند ،در واقع خود را
از حمايت و هم بستگى ديگر بخش هاى كارگرى محروم
كرده و در مبارزه براى كسب حقوق انسانى خود ناتوان
مى ماند .قدرت و يك پارچگى طبقه ى ما در آن است،
كه هر بخش كارگرى مطالبات همه ى كارگران را فرياد
كند .سرمايه يك كُليت است ،سياست هاى واحدى
را در مقابل طبقه ى كارگر اتخاذ مى كند ...كه خود را نه
فقط در وضعيت كارگران هفت تپه و آذر آب و ،...بلكه
در ميان كارگران آموزش و پرورش ،ماشين سازى ها،
شركت هاى خدمات و،...هم بروز مى دهد.

چون هندوانه و ...براى سرمايه داران و
دولت سرمايه توليد ارزش اضافى مىكنند.
كارگران با كار شبانه روزى خود بيش ترين
ارزش اضافى را در حوزههاى مختلف توليد
مىكنند ،ولى خود از داشتن آب و نان خالى
هم درمانده اند .كارگران مرغ دارى ها و
پرورش ماهى و ديگر حوزههاى توليد ارزش
اضافى ،چون كارگران ماشين ساز ،توليد
آهن ،و ورق ميل گرد كه از توليداتى هستند
كه عمدتا صادر مىشوند و ارزش اضافى
همگفتى را براى دولت سرمايه به وجود
مىآورند ،همه دچار همين وضعيت نابسامان
هستند .اين جا ﻻزم است به وضعيت زنان
طبقه ى كارگر هم اشــاره اى بكنم .زنان
خانه دار سرپرست خانواده ،كه عﻼوه بر كار
در خانه به كارهايى چون دوزندگى ،ساخت
اسباب بازى ،توليد واشر براى كارخانه ها و
كارگاه ها و ده ها نوع كارهاى ديگر براى
سرمايه داران اشتغال دارند ،با ساعات كار
طوﻻنى و دست مزدهاى بسيار اندك ،و در
حالى كه حد باﻻيى از سود و انباشت را
توليد مى كنند ،خود و فرزندان شان در فقر
و فﻼكت به سر مى برند.
اين جا بيش تر خواستم به حوزه هايى
اشاره كنم كه كم تر به چشم مى آيند ،اما
بيش ترين ارزش اضافى در همين حوزه ها
توليد مى شود .نظريهپردازان بورژوازى فقط
نفت را مىبينند .بگذريم كه توليد ارزش
اضافى در حوزه ى نفت را نفى مىكنند.
فعالين لغو كار مزدى به خوبى اين روى كرد
بــورژوازى را كه كسانى امثال علمدارى
نمايندگى مى كنند ،به خوبى نقد كرده اند.
توليد ارزش اضافى در مدارس غيرانتفاعى،
نگاه _ دفتر سى و ششم

آموزش گاه ها به ويژه مدارس غيرانتفاعى
وجود دارد .در اين حوزه ،چند تراست
بزرگ چون قلم چى ،گاج ،مدارس فرهنگ
و مدارس سﻼم ،هزاران ميليارد سرمايه ى
حاصل از نيروى كار كارگران را هر سال از
استثمار كارگران آموزشى انباشت مى كنند.
شدت و فشار كار در همه ى حوزههاى توليد
ارزش اضافى بيداد مى كند و جان بسيارى
از كارگران را مى گيرد .آن هايى هم كه زنده
مى مانند و مجبور به كار روزانه تحت اين
شدت و فشار كار وحشيانه هستند ،دچار
مُشكﻼت جسمى بسيار مى باشند .همين چند
روز پيش بود ،كه دو تن از پرستاران بر اثر
شدت و فشار كار و استرس ناشى از آن ،بر
اثر سكته جان باختند .پرستاران يكى ديگر
از بخش هاى كارگرى هستند ،كه به خاطر
دست مزدهاى پايين مجبورند دو شيفت كار
كنند .با اين وجود ،ماه ها دست مزدشان مثل
ديگر بخش هاى كارگرى ،چون كارگران
شهردارى ها ،هفت تپه و ،...به تعويق مى افتد
و پرداخت نمى شود .فكر كنيد در شرايطى
كه هزينه هاى زندگى به طور سرسام آورى
افزايش مى يابد ،كارگرانى كه دست مزد
خود را دريافت نمى كنند ،چگونه بايد از
عُهده ى مخارج زندگى سخت و حداقلى
خانواده هاى شان برآيند؟! پرستاران در حالى
كه »كوويد  «١٩به جان انسانها حملهور
شده است ،در بدترين و سخت ترين شرايط
براى نجات جان انسان ها كار مى كنند ،ولى
سال هاست كه بخشى از دست مزدشان
تحت عنوان سختى كار به تعويق افتاده
است .در بخش درمان خصوصى هم ،كه
سرمايه دارانش عمدتا پزشكان هستند ،شدت
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و فشار كار چنان باﻻ است كه هر پرستارى
مجبور است كار چند پرستار را به تنهايى
انجام دهد ،آن هم با وجودى كه تعداد زيادى
از پرستاران بى كار و خواستار كار هستند .اما
سرمايه داران براى آن كه در خريد نيروى كار
جديد هزينه نكنند ،و سودهاى بيش ترى به
جيب بزنند ،شدت و فشار كار را باﻻ مى برند.
رژيم اسﻼمى سرمايه ،بحران را با كاهش
دست مزدها ،باﻻ بردن شدت و فشار كار،
اخراج كارگران ،به كار گرفتن كودكان كار
با نازل ترين دست مزدها ،جبران مى كند و
بدين ترتيب ،بار بحران را به دوش كارگران
مىاندازد و ارزش اضافى حاصل از استثمار
آنان را براى افزون خواهى و رقابت خود با
ساير كشورهاى سرمايه دارى در خاورميانه و
ديگر مناطق جهان ،بر سر ارزش اضافى هاى
حاصل از نيروى كار ،به گروههاى ارتجاعى
در عراق و سوريه و يمن و غيره هديه
مىكند ،تا در عين حال موقعيت منطقه اى
خود را هم تحكيم نمايد .اختﻼس ها و
دزدى ها ،كه خصيصه ى ذاتى نظام كار مزدى
است ،از همين ارزش اضافى هاى محصول
نيروى كار كارگران تامين مى شوند.
سرمايه براى توليد سود هر چه بيش تر،
محيط زيست را تخريب مى كند ،محصوﻻت
كشاورزى را بــراى عرضه ى سريع به
بازارهاى فروش با كودهاى شيميايى زيان بار
براى سﻼمتى انسان توليد مى نمايد و بدين
ترتيب ايمنى بدن انسان را كاهش مىدهد و
زمينه ى مناسب رشد ويروس ها و بيمارى ها
و هﻼكت انسانها را به وجود مىآورد.
ويروس كرونا آخرين ويروس در دنياى
سرمايه دارى نخواهد بود .تا سرمايه هست،
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هجوم به طبيعت و تخريب آن براى سود
بيش تر هم هست و ويروس هاى كُشنده ى
ديگرى هم به وجود مى آورد .از سوى ديگر،
سرمايه كه خود خالق اين ويروس هاى
كُشنده است ،از هزينه كردن پول در تجهيز
بيمارستان ها خوددارى مىكند و كارگران
بخش بهداشت را بدون كم ترين تجهيزات
ايمنى به كام مرگ مى فرستد .خانواده هاى
كارگرى يا از گرسنگى از پا در مى آيند يا به
خاطر نداشتن هزينه ى درمان ،و بدون امكان
مراجعه به بيمارستان ،منتظر مرگ مى مانند.
در ايران ،اكنون مبلغ پيش پرداخت براى
بسترى شدن در بيمارستان هاى دولتى در
حدود  ٦٠تا  ١٠٠ميليون تومان است .روشن
است ،كه اكثريت كارگران از پرداخت چنين
مبلغى ناتوان هستند و به ناچار از مراجعه
به پزشك و بيمارستان خوددارى مى كنند.
كارگران بى كار كارتُن خواب و بى سرپناه
در چنگال گرسنگى و كرونا گرفتارند .در
حالى كه همين بيمارى كرونا براى بخشى
از سرمايه يك نعمت اســت .عــﻼوه بر
بيمارستان هاى دولتى ،بيمارستان هاى بخش
خصوصى هم ،فقط شبى  ٥تا  ١٠ميليون و
حتا بيش از آن از بيمار براى بسترى شدن
و معالجه دريافت مى كنند .شركت هاى
توليدكننده ى تجهيزا ت بيمارستانى و
شركت هاى توليد مواد و وسايل ضدعفونى
كننده ،چون »گروه بركت« و ،...از موقعيتى
كه كرونا پيش آورده ،تا همين جا هزارها
ميليارد سود انباشت كرده اند .به طورى كه
فقط سهام »گروه بركت« در بورس ١٢٠
درصد رشد داشته است.
در حالى كه توليد چند هزار درصدى ارزش
اضافى در عرصه هاى مختلف توليد سرمايه،
با وجود بحران ،يك واقعيت تكان دهنده
است ،ولى در سوى ديگر فقر و فﻼكت
باورنكردنى و اسف ناكى كه كارگران را
واقعا در تنگنا قرار داده و همه ى راه ها براى
زنده ماندن كارگران را مسدود كرده است،
هم يك واقعيت بسيار تكان دهنده ى ديگر
است؛ چنان كه بعضى از كارگران ،در اين
شرايط ،متاسفانه به خودكشى روى آوردهاند.
البته وضعيت مبارزات كم فروغ كارگران
در اين دوره ،كه به جاى مبارزه ى جدى
و مستمر با سرمايه ،بعضا به درخواست از
دولت سرمايه و شكوه و زارى در آستان
حاكميت سرمايه بسنده مى كنند ،و بى
حاصل بودن اعتراضاتى كه سرمايه در كُليت
خود را آماج حمله قرار نمى دهند ،نيز در
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ناا ُميدى و به آخر خط رساندن اين كارگران
اثر گذارده است .بسيارى از اين كارگران
براى زنده ماندن خود و خانواده هاى شان
به كارهاى روى مى آورند ،كه خطر مرگ
دارد .كول برى يكى از اين كارهاى سخت
و جان فرسايى است ،كه عﻼوه بر سختى
راه و سرما و سقوط بهمن ،با خطر پاسداران
سرمايه كه در كمين اين كارگران نشسته اند
و آن ها را به گلوله مى ببندند نيز هم راه
است .كارگر كول برى تعريف مىكرد:

 گفتم كه استثمار وحشيانه ى سرمايهداران
و حاكمان سرمايه ،بخشى از كارگران مزدى
را روانه ى ديار مرگ كرده است .در يك
طرف ،مرگ كارگران از گرسنگى و بيمارى
و از سوى ديگر به خاطر اوج انباشت
سرمايه و شدت و فشار كار ناشى از آن رُخ
مى دهد .در اين وضعيت ،ديگر راه اندازى
تجمع سكوت و درخواست و استغاثه از
آستان بورژوازى براى كاهش شدت و فشار
كار يا پرداخت دست مزدهاى معوقه و...
عﻼوه راه به جايى نمى برد .در يكى از بيانيه هاى
بر سختى كار و احتمال هر لحظه هدف فعالين كارگرى آمده بود كه:
گلوله ى پاسداران سرمايه قرار گرفتن
كارگران كول بر ،يك مساله ى مهم ديگر در
مورد اين كارگران دلهره ى جان كاهى است
كه به اعضاى خانواده ى آنان وارد مىشود.
اين طور نمى شود هيچ
همه ى اعضاى خانواده ،از كوچك و بزرگ،
تا وقتى كه كارگر كول بر از سفر برمى گردد ،حقى را از حلقوم سرمايه داران بيرون كشيد.
دچار استرس و نگرانى شديد هستند كه مبادا اعتصابات و اعتراضات كارگرى كم نيستند.
نان آور خانه و خانواده شان در طول راه دچار مبارزات كارگرى در شكل اعتصاب هم هر
سال رو به افزايش بوده است .اما مساله اين
آسيب يا مرگ شده باشد.
تا سرمايه هست ،همگى اين مصايب از است ،كه هيچ بخشى از كارگران خود را به
بى حقوق مطلق كارگران و بى كارى و فقر مثابه گردانى از جنبش كارگرى نمى داند،
و فﻼكت و ...آنان گرفته ،تا اختناق و نبود بلكه خود را جدا از كارگران و بخش هاى
آزادى هاى سياسى و مدنى در جامعه ،تا ديگر جنبش كارگرى در چهارديوارى
اختﻼس و ارتشا و دزدى سرمايه داران و كارخانه و شركت خود محصور كرده است.
عوامل آن ها ،هم وجود خواهد داشت .كارگران اين يا آن مركز كار متاسفانه به نام
اين ها زاييده ى نظام سرمايه دارى و دُمل هاى جزيى از طبقه ى عظيم كارگران ايران و
چركين آن هستند ،كه مرتبا سر باز مى كنند .جهان پا به ميدان مبارزه عليه ستم و استثمار
به همين دﻻيل هم روشن است ،كه طبقه ى سرمايه دارى نمى گذارند .سراغ كارگران
كارگر هيچ چاره اى جز روى آوردن به مراكز ديگر كار نمى روند ،آنان را به اتحاد
مبارزه ى ضدسرمايه دارى با هدف لغو كار و هم بستگى فرا نمى خوانند .زمانى كه
مزدى ندارد .تنها چنين مبارزه اى است ،كه اعتصاب مى كنند ،خواستار كُل محصول
مى تواند ريشه ى همه ى مشكﻼت موجود كارشان نمى شوند ،بلكه با ضجه و زارى از
در اين جامعه را بخشكاند و طبقه ى كارگر حاكمان سرمايه كه خود باعث همه ى اين
و كُل جامعه را از وضعيت برده گى و مصيبت ها هستند ،طلب افزايش دست مزد
بى حقوقى ناشى از نظام سرمايه دارى آزاد مى كنند .گويى از سرمايه صدقه مى خواهند،
آن هم در حالى كه هر سال ميلياردها تومان
كند.
حاصل كار آنان را سرمايه داران و حاكمان
سرمايه انباشت مى كنند و يا در جهت منافع
حاكميت سرمايه هزينه مىنمايند.
اين روى كــرد را بــورژوازى و گرايش
رفرميستى آن در طبقه به ميان كارگران
مى برند و اين باور نادرست را مى پراكنند ،كه
گويا با جلب لطف سرمايه داران چندرغازى
به دست مزد كارگران اضافه مى شود.
بــورژوازى رقابت بين كارگران را دامن
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مى زند و باعث مى شود ،كه كارگران به
جاى جنگيدن با تبعيض و نابرابرى نظام
سرمايه دارى و پايان دادن به سُ لطه ى
سرمايه و كار مزدى ،دچار تفرقه شوند .يك
مساله اين است ،كه در بين كارگران مزدى،
دست مزدها يك سان نيست .اين موضوع،
مبارزات كارگرى را به كج راه مى برد.
چنان كه هم اكنون شاهد تفرقه بين كارگران
بازنشسته در اين مورد هستيم .اين كه فﻼن
بخش كارگرى فﻼن قدر مى گيرد ،پس ما هم
بايد به اندازه ى آن ها بگيريم .در صورتى كه
آن چه بورژوازى با نام توليد ناخالص از آن
در آمارهاى ساﻻنه ى خويش نام مى برد،
ارزش اضافى است كه به وسيله ى كُل طبقه
توليد شده و در اختيار سرمايه داران و دولت
سرمايه قرار مى گيرد .طبقه ى كارگر براى
اين كه خود را از اين روى كرد رفرميستى
منحط بورژوازى برهاند ،بايد صريح و روشن
اعﻼم كند كه ما براى گرفتن حاصل نيروى
كار خود و حتا نسلهاى گذشته ى طبقه ى
كارگر عليه سرمايه مبارزه مى كنيم؛ ما با اتكا
به نيروى طبقاتى خود حق خود را مى ستانيم،
نه با طلب مرحمت از بورژوازى! هر بخشى
از كارگران تا زمانى كه در پيله اى كه به دور
خود پيچيده ،محدود بماند و خود را از ديگر
بخشهاى كارگرى جدا ببيند ،در واقع خود
را از حمايت و هم بستگى ديگر بخش هاى
كارگرى محروم كرده و در مبارزه براى كسب
حقوق انسانى خود ناتوان مى ماند .قدرت
و يك پارچگى طبقه ى ما در آن است ،كه
هر بخش كارگرى مطالبات همه ى كارگران
را فرياد كند .سرمايه يك كُليت است،
سياست هاى واحدى را در مقابل طبقه ى
كارگر اتخاذ مى كند ،به تعرضات واحدى
عليه همه ى كارگران دست مى زند ،كه خود
را نه فقط در وضعيت كارگران هفت تپه
و آذر آب و فوﻻد و هپكو ،بلكه در ميان
كارگران آموزش و پرورش ،ماشين سازى ها،
شركت هاى خدماتى ،كارگران بى كار،
بازنشسته و ،...يعنى در ميان كُل طبقه ى
كارگر ،هم بروز مى دهد .كارگرانى كه براى
سرمايه توليد ارزش اضافى مى كنند ،داراى
سرنوشت مشتركى اند .همگى فروشنده ى
نيروى كار هستند .همگى به وسيله ى سرمايه
استثمار مى شوند .همگى از محصول كار
خود منفصل مى شوند و ...اگر قرار است
با مبارزات اين كارگران هم سرنوشت،
سرمايه به عقب نشينى وادار شود ،چنين
مبارزاتى مى بايد متحد ،سراسرى و شورايى
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عليه كُليت سرمايه باشند و مثﻼ در زمينه ى
افزايش دست مزد ،مبلغ  ١٢يا  ١٤ميليون
يا هر مبلغ ديگرى را براى كُل كارگران
مزدى ،از كارگر بى كار گرفته تا كارگر
شاغل و بازنشسته ،از كارگر مولد گرفته تا
كارگر خدمات و ،...مطالبه كنند .به عﻼوه،
هر مبارزه ى طبقه ى كارگر عليه نظام
سرمايه دارى ،نمى بايد اُفق لغو كار مزدى
را به فراموشى بسپارد .بدون اين ا ُفق ،بدون
مبارزه ى تا به آخر عليه سرمايه و برده گى
مزدى آن ،مبارزات كارگرى با هر دستاورد
درخشانى هم برگشت پذير خواهند بود.
محصول كار ،حاصل نيروى كار كارگران
شاغل و بى كار و بازنشسته و حاشيه نشين
و كارتُنخواب مى باشد .همه ى آنان تحت
استثمار سرمايه هستند ،سرنوشت مشترك و
مطالبات مشتركى دارند ،و بنا به اين واقعيات
چاره اى ندارند كه چون تنى واحد عليه
سرمايه دارى مبارزه كنند و همه چيز را براى
همه ى بخش هاى طبقه ى خود بخواهند و
آن ها را با نيروى متحد و هم بسته ى خود
به چنگ آورند.
چند سال پيش با چند نفر از كارگران بى كار
صحبت مىكردم .حرف اعتصاب كارگران
هفت تپه پيش آمد .آن ها مى گفتند ،كه
كارگران هفت تپه صرفا براى دست مزدهاى
معوقه ى خود دست به اعتصاب زده اند.
حمايت ما كارگران بى كار از آن ها ،چه
دردى را از خود ما مداوا مى كند؟! يك
نكته در صحبت اين كارگران بى كار ،توجه
آدمى را جلب مى كند .و آن ،اين است كه
كارگران اعتصابى هفت تپه ،مبارزات خود
را فقط معطوف به مطالبات خود نموده
بودند و خواست هاى كارگران ديگر ،از
جمله كارگران بى كار و ،...را ناديده گرفته
بودند .در اين وضعيت ،طبعا جلب حمايت
كارگران ديگر از اين اعتصاب مقدور
نمى شد .نمونه ها فــراوان هستند .براى
مثال ،ويﻼهاى مجللى كه يكى دو شب در
هفته محل خوش گذرانى سرمايه داران اعم
از نظامى و مُعمم و مُكﻼ قرار مى گيرند،
حاصل كار كارگران ساختمانى و از جمله
كارگران افغانى است ،كه اكثريت آن ها از
داشتن سرپناه در رنج مى باشند و شب را
در ساختمان هاى نيمه ساخته در سرما و
گرما سر مىكنند .مستقل از اين كه ،اشغال
اين خانه ها عين سوسياليسم است .ولى
مساله ى مهم اين است ،كه كارگران افغانى
على رغم كار سخت و طاقت فرساى خود،
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دست مزدهاى بسيار كم ترى مى گيرند ،مورد
اذيت و آزار كارفرما هم واقع مى شوند ،و...
و با اين همه از كم ترين حمايت برادران
و خواهران هم طبقه اى خود برخوردار
نمى شوند؛ براى اين كارگران به خود به
مثابه يك طبقه ،با سرنوشت مشترك ،نگاه
نمى كنند.
به كارگران حاشيه نشين اشاره كرده بودم.
در حال نوشتن اين سطور بودم ،كه خبر
شورش كارگران سراوانى پخش شد .حمايت
كارگران هفت تپه ،فوﻻد و كارگران خدمات
شهردارى ها از كارگران سراوانى ،كه عليه
ستمى كه سرمايه بر سر آنان آورده است
به پا خواسته اند ،در واقع حمايت از خود
و ديگر بخش هاى كارگرى است! و اين
مهم است .كارگران بازنشسته هم مى بايد
به جاى تجمع جلوى نهادهاى سرمايه و
درخواست ترحم از آن ها ،جلوى مراكز كار
تجمع كنند ،كارگران را به حمايت از خود
فراخوان دهند ،و در عين حال حمايت خود
را از كارگران به جان آمده ى سراوانى را هم
فراموش نكنند .تنها به اين شكل است ،كه
طبقه ى كارگر مى تواند به اتحاد و هم بستگى
برسد و مطالبات انسانى خود را متحقق كند.
تجمع سكوت ،استغاثه و درخواست عاجزانه
از رژيم فاشيستى سرمايه ،كارى است كه نه
تنها گردى بر قباى آن نمىنشاند و باعث حتا
يك گام عقب نشينى آن نمى شود ،بلكه از
طريق بلندگوهاى تبليغاتى بورژوازى چنين
وانمود مى شود كه گويا در جامعه آزادى
اعتراض وجود دارد و كارگران مى توانند
براى خواست هاى خود تجمع و اعتراض
كنند! آن هم در حالى كه ،چند قدم آن
طرف تر ،كارگر سراوانى براى به دست
آوردن يك لقمه نان خود مى جنگد و كارگر
كول بر مريوانى براى سير كردن شكم خود
و خانواده اش در زير گلوله باران پاسداران
سرمايه و هزار بﻼى ديگر قرار مى گيرد.
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 فعالين ضدسرمايه دارى در مورد
ضرورت ايجاد تشكل هاى ضدسرمايه در
جهت يك جنبش شورايى سراسرى عليه
سرمايه نوشتهاند و بر ضرورت پراتيك
شدن اين روى كــرد در جنبش كارگرى
تاكيد دارند .به لحاظ نظرى هم اين موضوع
را در نوشته هاى مختلف تحليل كرده اند .از
سوى ديگر ،فعالين لغو كار مزدى در اين
خصوص كار نظرى گستردهاى انجام دادهاند،
كه مىتواند مورد استفاده ى كارگران قرار
گيرد .اما متاسفانه اين روى كرد آن چنان كه
بايد و ﻻزم است در جنبش كارگرى جا باز
نكرده و بازخورد كارگران را نداشته است،
كه در اين متن مشكﻼت نظرى اش نياز به
واكاوى داشته باشد .به زعم من ،معضل
ما نظرى نيست .كارگران ضدسرمايه دارى
بايد در كُليه ى تجمع ها و اعتراضات
كارگرى فعاﻻنه شركت كنند .اعتراضات
كارگرى همه در يك سطح نيستند .بخشى،
كه كرارا اشاره شده ،و ما در تجمع معلمان،
بازنشستگان ،يا در وسايل نقليه ى عمومى،
در صف نانوايى و مكان هاى عمومى ،با
آن ها برخورد داريم ،بيش تر شكوه و ﻻبه
مى كنند .به سرمايه دخيل مى بندند .اگر
يكى از نمايندگان مجلس سرمايه يا يكى
از مديران سرمايه ،قول افزايش دست مزد يا
پرداخت معوقات را مى دهد ،اين فقط يك
شيوه ى رايج سرمايه براى فريب كارگران،
جلوگيرى از مبارزه ى آنان عليه سرمايه ،يا به
كج راه بردن و به بند كشيدن و سركوب آن
مبارزه است .اما هستند كارگرانى ،كه مبارزه
با سرمايه را در جمع آورى امضا و استغاثه
به آستان بورژوازى مى بينند .با نام فعالين
كارگرى ،فريب كارى بورژوازى را با رنگ و
ل ُعاب نظرى در فضاى مجازى دست به دست
مى كنند .كارى كه بورژوازى مى خواهد را با
نام كارگران انجام مى دهند.
اما جنبش كارگرى به آن چه در فوق اشاره
شد ،خﻼصه نمى شود .در تجمعات و
اعتصابات كارگرى ،كارگرانى كه آماده ى
تعرض به سرمايه هستند ،بخش بزرگى
از كارگران را شامل مى شوند .هنگامى
كه اين بخش از كارگران عزم جنگ با
سرمايه كنند ،بسيارى از كارگرانى كه در
كمند رفرميسم افتاده اند هم به مبارزه عليه
سرمايه كشيده مى شوند .همين جا تاكيد
كنم ،كه سردم داران و نويسندگان بيانيه هاى
بازنشستگان و كارگران آموزشى متاسفانه
با نگاه به دولــت سرمايه و جناح هاى
نگاه _ دفتر سى و ششم

بورژوازى خارج از حاكميت ،به كارگران
مى نگرند و جنبش كارگرى را به دنباله روى
از بــورژوازى مى كشانند .در صورتى كه
خيزش هاى كارگرى به طور خودجوش
بر ضد بــورژوازى و قوانين آن به جنگ
برخاسته اند .خيزش هاى سال  ٩٦و  ٩٨و
مبارزات كارگران هفت تپه و ...در مقاطع
مختلف ،به ويژه آن جا كه هم راه با ديگر
بخش هاى كارگرى به ميدان مبارزه آمده اند،
يا آن جا كه براى خلع يد از صاحبان سرمايه و
اداره ى شورايى كارخانه به حركت افتاده اند،
به طور خودپوى و خودجوش روى كرد
ضدسرمايه دارى در پيش گرفته اند .اين
خيزش ها و حركت هاى ضدسرمايه دارى
از ضرورت مبارزه عليه سرمايه براى به
دست آوردن هر حقى سر بلند مى كنند و
ضرورت حضور فعالين آگاه ضدسرمايهدارى
را هم ايجاب مىكنند .البته به نظر من ،هنوز
فعالين ضدسرمايه دارى در حد و قواره ى
جنبش خودپوى كارگرى فعال نيستند و در
مبارزات جارى كارگرى حضور موثر ندارند.
اگر به بازخورد جنبش كارگران هفت تپه نظر
بياندازيم ،مى بينيم كه بعد از پيش كشيدن
اداره ى شورايى ،بخشى از كارگران مراكز
كار ديگر چون پتروشيمى ايﻼم ،فوﻻد و
هم چنين دانش جويان كارگرى به حمايت
عملى از كارگران هفت تپه به پا خواستند و
دست به اعتصاب و تظاهرات زدند .البته اين
حمايتها در حد نياز جنبش كارگرى نبود،
ولى در هر حال و در ميان سكوت كارگران
شاغل مراكزى چون كارگران ماشين سازى،
كارگران صنايع فوﻻد ،شركت نفت و ...به
چشم آمدند .در خيزش كارگرى  ،٩٦و به
ويژه آبان  ،٩٨گرچه سرمايه به چالش كشيده
شد ،به نهادهاى اقتصادى و سياسى آن حمله
شد ،اما اين خيزش هاى خودجوش فاقد يك
روى كرد آگاهانه ى ضدسرمايه دارى بودند.
شايد ﻻزم به گفتن نباشد ،كه وقايع فوق
تاييدى است بر صحت روى كرد كارگران
ضدسرمايه دارى .به عﻼوه ،و هم چنين ،اين
خيزش ها و حركت ها در جنبش كارگرى
عدم حضور موثر فعالين ضدسرمايه دارى را
هم فرياد مى زنند .گرچه اين موضوع بر كسى
پوشيده نيست و در نوشته هاى روى كرد ما
بر كار عملى تاكيد مى شود ،اما انفعال اين
فعالين و تن دادن به روزمرگى ها به زعم
من واقعى است .در اين كه عدم كار فعال و
موثر فعالين ضدسرمايه دارى از كجا ريشه
مى گيرد ،بايد بگويم كه سال هاى طوﻻنى

٣٤

سُ لطه ى گرايشات غيرطبقاتى در جنبش
كارگرى ،ما را نيز از انحرافات خود بىبهره
نگذاشته است .اما مساله اين است ،كه اگر
يك روى كرد نظرى در جنبش كارگرى
پراتيك نشود ،اگر به درون جمع هاى
كارگرى برده نشود ،اگر تﻼش نشود كه
مبارزه ى كارگرى بر اساس آن روى كرد
سازمان بيابد و به پيش برود ،اگر گره اى
از كار كارگران و جنبش كارگرى باز نكند،
روشن است كه بر روى كاغذ مى ماند .در
حالى كه مبارزه و جنبش راديكال ،البته
نه در همه ى بخش هاى كارگرى ،اما در
ﻻيههاى پايين كارگرى هر روز از جايى
سر بلند مى كند و با حركت طوفانى خود
با نهادهاى سرمايه درگير مى شود ،نمىتوان
منتظر توفش كارگران شاغل در مراكزى چون
شركت هاى ماشين سازى و ...ماند .بايد از
همين مبارزات جارى شروع كرد و آن ها را
ارتقا داد .آن بخش هاى كارگرى ديگر معموﻻ
در آخرين روزهاى جنگ كار و سرمايه به
ميدان مبارزه ورود مى كنند .به قول معروف،
هميشه ﻻيههاى يك ﻻقباى طبقه ى كارگر
شروع كننده هستند.

 همان طورى كه در سئوال هم آمده
است ،سركوب طبقه ى كارگر به وسيله ى
بورژوازى امر هميشگى نظام سرمايه دارى
است و نشات گرفته از تضاد كار و سرمايه
است .تا زمانى كه نظام كار مزدى وجود دارد،
ناگُزير جنگ بين كار و سرمايه هم وجود
دارد و بورژوازى هم به سركوب و نيروى
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قهرى متوسل مى شود .اما سركوب جنبش
كارگرى به زندان و كُشتار كارگران محدود
نمى شود ،بلكه در توجيه شرايط فﻼكت بارى
كه سرمايه دارى براى ما كارگران به وجود
آورده است ،نظريه پردازان بــورژوازى،
كليساها و حوزه هاى علميه و ...هم سهم
دارند و هر كدام از آن ها از ارزش اضافى
حاصل از نيروى كار واقعا شبه رايگان
كارگران بهره مند مى شوند و براى ماندگارى
موجوديت اين نظام تﻼش مى كنند .اگر
به سرفصل اعداد و ارقام بودجه ى دولت
سرمايه نظر بياندازيم ،سهم هر كدام از اين ها
بيش تر از بودجه اى است كه مثﻼ به حوز ى
بهداشت و درمان اختصاص داده شده است.
اين نهادهاى توليدكننده ى خرافه ،در تحميق
و به بند كشيدن كارگران و بازداشتن آنان
از تعرض به سرمايه ،نقشى هم طراز و حتا
بيش تر از نيروهاى سركوب ايفا مى كنند.
فشار مدام قهر اقتصادى هم دست كمى از
عامل سركوب ندارد.
اما وظيفه ى شوراى اسﻼمى كار ،كه به
وسيله ى دولت سرمايه ايجاد شد ،شناسايى
كارگرانى بود كه نسبت به سرمايه معترض
بودند .در اوايل روى كار آمدن اين رژيم،
شوراهاى اسﻼمى جنايت ها آفريدند .كارشان
امروزه در اساس با گذشته فرق نكرده است،
فقط شكل كارشان تفاوت كرده است .آن جا
كه جنبش كارگرى به مبارزه عليه سرمايه
خيز بر مىدارد ،براى زمين گير كردن جنبش
كارگرى در شكل و شمايل سنديكا ظاهر
مى شوند .البته ناگفته نماند كه در اساس،
كارشان با سنديكاسازان يكى است ،تا آن جا
كه خودشان را رقيب سنديكا مى دانند .بعضى

مواقع شوراى اسﻼمى كار با سنديكاها ،به
عنوان مثال و به ويژه با سنديكاى شركت
واحد ،به برخوردهاى كﻼمى تند و تيزى
هم مى رسد .اين تشكل دست ساز دولت
سرمايه ،به اشكال مختلف با سنديكاها
و اتحاديه ها زير نام مجمع نمايندگان
پيش كسوت هم كارى مى كند .بعضى از
اعضاى تشكلهاى سنديكايى در شوراهاى
اسﻼمى كار هم فعاليت مىكنند ،كه علت
آن هم در واقع ماهيت مشترك رفرميسم
با شوراى اسﻼمى كار است .آن ها با وجود
اختﻼفات ،به خاطر اين ب ُن مايه ى مشترك،
با يك ديگر هم كارى مى كنند .همانطور كه
رفرميسم راست و چپ با وجود اختﻼف
صورى ،بيانيه ى مشترك مىدهند .آن ها با
اوج گرفتن مبارزات خودجوش و مبارزات
ضدسرمايه دارى كارگران به هم نزديكتر
مىشوند .در مبارزات كارگران هفتتپه،
سنديكا چه به تنهايى و چه در هم كارى
با شوراى اسﻼمى كار در بى راهه بردن
مبارزات كارگران فعال بود .در بيانيههاى
اخيرى كه از طرف تشكل ها و سنديكاها
در خصوص افزايش دست مزد منتشر شده
هم واداده گى و استيصال اين جريانات مثل
هميشه برجسته بود .اين روى كرد بورژوازى
در جنبش كارگرى ،به يُمن مخالفت دولت
سرمايه با ايجاد اين تشكل ها ،بهترين خدمت
را به كُل بورژوازى مىكند .روى كرد به
قوانين بــورژوازى و كمك خواستن از
دولت و نمايندگان آن ،در واقع به جنبش
كارگرى القا مى كند كه توسل به قوانينى كه
به وسيله ى دشمن طبقاتى كارگران براى به
بند كشيدن و برده گى مزدى آنان تصويب و

اجرا مى شود ،مى تواند به عنوان امكانى براى
افزايش دست مزد كارگران و بهبود وضعيت
كار و معيشت آنان عمل نمايد.
در كنار اين روى كرد رفرميستى ،مبارزات
كارگرى با سمت و سوى مبارزه عليه
سرمايه هم روز به روز گُسترش بيش ترى
مى يابد .اگر اين روند در سير مبارزات جارى
كارگران عميق تر و گُسترده تر شود ،آن چه
كه بورژوازى با اتكا به قوانين و نيروى
قهريه ى خود از طبقه ى كارگر گرفته ،با
اتكا به نيروى عظيم كارگرانى كه به صورت
سراسرى و شورايى متشكل شده اند قابل
پس گيرى از چنگ سرمايه و دولت سرمايه
است .در حالى كه بسيارى از كارگران بى
سرپناه يا حاشى نشين هستند ،اين مبارزه
و جنبش معين مى تواند خانههاى خالى
را به تصرف در آورد و در اختيار كارگران
قرار بدهد .در حالى كه ميليون ها كارگر
از كار اخراج شده اند و درآمدى ندارند،
اين مبارزه و جنبش معين مى تواند بيمه ى
بيكارى را به سرمايه داران تحميل كند و
در سير پيش رفت خود با كاهش ساعات
كار ،اشتغال ايجاد نمايد و كارگران را به
سر كار بازگرداند .مى تواند كودكان كار
را به مدرسه بفرستد و از تحصيل مجانى
و مناسب بهره مند كند .مى تواند امكانات
زندگى آسوده و محترم بازنشستگان را از
حلقوم سرمايه داران بيرون بكشد .مى تواند
طبقه ى كارگر را آمــاده ى جنگ آخر با
سرمايه براى لغو كار مزدى كند .اين مبارزه
نه تنها عليه سرمايه ،بلكه مبارزه با رفرميسم
هم هست .نتيجه ى حدود  ٤٠٠٠اعتصاب،
راه پپمايى ،تجمع اعتراضى كه در جنبش

مبارزات كارگرى با سمت و سوى مبارزه عليه سرمايه
روز به روز گُسترش بيش ترى مى يابد .اگر اين روند در
سير مبارزات جارى كارگران عميق تر و گُسترده تر شود،
آن چه كه بورژوازى با اتكا به قوانين و نيروى قهريه ى
خود از طبقه ى كارگر گرفته ،با اتكا به نيروى عظيم
كارگرانى كه به صورت سراسرى و شورايى متشكل
شده اند قابل بازپس گيرى است .در حالى كه بسيارى
از كارگران بى سرپناه يا حاشى نشين هستند ،اين
مبارزه و جنبش معين مى تواند خانههاى خالى را به
تصرف در آورد و در اختيار كارگران قرار بدهد ...مى تواند
كودكان كار را به مدرسه بفرستد و از تحصيل مجانى و
مناسب بهره مند كند .مى تواند امكانات زندگى آسوده
و محترم بازنشستگان را از حلقوم سرمايه داران بيرون
بكشد .مى تواند طبقه ى كارگر را آماده ى جنگ آخر با
سرمايه براى لغو كار مزدى كند.

نگاه _ دفتر سى و ششم
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كارگرى ايران و حتا جهان بى سابقه بوده
است ،از آن جا كه متاسفانه به دستاوردهاى
مثبت و غيرقابل بازگشت مُنجر نشده است،
به سُ رخوردگى و فرسودگى و انفعال در
ميان كارگران دامن زده است .در اين ميان،
كارگرانى كه به اين وضعيت معترضند ،صرفا
به صحبت هاى درگوشى بسنده نمى كنند،
بلكه دنبال راه چاره مى گردند و از تغيير
ريل مبارزه مى گويند .هرچند هنوز مبارزه
و جنبش آگاه ضدسرمايه دارى و راديكال
طبقه ى كارگر با اُفق لغو كار مزدى به ميدان
نيامده است ،اما زمينه ى روى آورى كارگران
به اين روى كرد طبقاتى وجود دارد .كارگران
آگاه و پيش رو نبايد منتظر شوند تا به قول
يكى از كارگران بازنشسته ،كه وقتى در مورد
تغيير سمت و سوى مبارزه با هم صحبت
مى كرديم ،مى گفت تا دو سال ديگر اوضاع
خوب مى شود! در حالى كه خود او شاهد
بود ،بخشى از كارگران بازنشسته كه  -در
راه پيمايى از جلوى مجلس به سمت سازمان
برنامه  -شعارهاى راديكال ضدسرمايه دارى
سر مى دادند ،چگونه مورد اعتراض متصديان
كانون بازنشستگان قرار گرفتند .اوضاع بدون
وجود مبارزه و جنبش ضدسرمايه دارى مطلقا
خوب نمى شود!
در جنبش كارگرى ،صرف تحليل و نقد
روى كــردهــاى بــورژواژيــى به مبارزه و
مطالبات كارگرى كافى نيست .بايد به طور
موثر در مبارزات جارى شركت كرد ،با
كارگران دم خور شد ،رو در رو با آنان به
گُفت وگو نشست ،مشكﻼت را توضيح داد
و سياست ها و راه هاى راديكال و درست
مبارزه عليه سرمايه را پيش كشيد .تنها در
مبارزات راديكال و ضدسرمايه دارى كارگران
است ،كه بورژوازى و رفرميسم وادار به
عقب نشنيى مى شود .خيزش كارگرى آبان
مثال خوبى است .اين خيزش ،جيره خواران
و جاسوسان و عوامل ريز و درشت سرمايه
را فرارى داد و لرزه بر اركان نظام كار مزدى
انداخت .رفرميست ها را هم سراسيمه كرد.
كارگران از توسل به آستان بوسى بورژوازى
و چشم دوختن به جناح هاى مختلف سرمايه
به هيچ جا نمى رسند .يك دليل اين وضعيت،
عﻼوه بر اقدامات بورژوازى ،فعال نبودن
گرايش ضدسرمايه دارى آن طور كه ار آن
انتظار مى رود ،است .بخشى از كارگران ،بر
خﻼف روى كرد ماركسى و ضدسرمايه دارى
كه آزادى را در مبارزه با سرمايه مى بيند،
منتظرند كه سرمايه آزادى را به آنان هديه
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كند!اما به رغم تمام انحرافات و كج راهه ها،
ما چاره اى نداريم جز آن كه فعاﻻنه در
مبارزات كارگرى جارى شركت كنيم .جنبش
كارگرى يك دست نيست .بخش اندكى از
كارگران كارگزار بورژوازى شده اند و در
خدمت سرمايه قرار گرفته اند.اما جنبش
كارگرى محدود به اين بخش كارگرى
نمى شود .ما با بدنه ى عظيم كارگرى روبرو
هستيم ،كه طيف هاى مختلف كارگرى را
در برمى گيرد .كارگرانى كه در مبارزات
كارگرى فعال و با تجربه اند؛ كارگران آگاه،
ولى محافظ كار؛ كارگران با سرى نترس،
ولى كم آگاه؛ كارگران پيش رو؛ كارگرانى با
تمايﻼت رفرميستى و ...اما در هر حال زمين
مبارزه ى عملى و امكان ايجاد تشكل شورايى
ضدسرمايه دارى طبقه ى كارگر ،تشكلى كه
بتواند بيش ترين آحاد طبقه ى كارگر را متحد
كند ،در سرنوشت مبارزه ى مشترك خود
دخيل سازد ،و مبارزه اى تا به آخر عليه نظام
سرمايه دارى را در تمامى جنبه هاى مربوط به
هستى اجتماعى طبقه ى كارگر و كُل جامعه
سازمان دهد ،اين جاست.

 محافل فعالين كارگرى تا قبل از دى
ماه  ،٩٦و به ويژه خيزش كارگرى آبان ،٩٨
كم تر به پراتيك كارگران توجه مى كردند
و بيش تر مشغول فعاليت آكادميك بودند
.هرچند كه در اين زمينه هم كارى كه بتواند
گره اى از جنبش كارگرى بگشايد ،ديده
نشد .زمانى ضرورت خواندن كاپيتال را
مطرح مى كردند .اما در اين جهت هم پيگير
نبودند .بعضا فهم سرمايه را در گرو فهم
منطق هگل مى دانستند .اما در اين خصوص
هم پيگير نبودند .در اين زمينه ها ،دستاورد
مكتوب و يا صوتى از اين گونه محافل ديده
نشد .اين روى كرد انحرافى كه وجود تضاد
كار و سرمايه را منوط به اگاهى مى داند،
در بين اين محافل وجود داشت .اما اخيرا
توجه بيش ترى به مسايل كارگرى دارد ايجاد
مى شود .بعد از خيزش هاى كارگرى چند
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سال اخير ،با دو نگاه در محافل كارگرى
مواجه هستيم .يكى نگرش محافلى كه
به طور جدى در جنبش كارگرى فعال
هستند و گاها آن جا كه احساس كنند بايد
با روى كرد بورژوايى در جنبش كارگرى
برخورد كنند ،درنگ نمى كنند .هرچند با
يك برخورد ضدسرمايه دارى هنوز فاصله
دارند ،اما نقش اين كارگران در اين شرايط
وانفسا كارساز است .محافلى هم هستند،
كه كم تر در اعتراضات كارگرى حضور
پيدا مى كنند ،اما در راه اندختن گُفت وگو
با كارگران و فعالين كارگرى فعال هستند.
به زعم من ،اين دو نگاه عمده در محافل
مى توانند مُكمل يك ديگر باشند .در شرايط
كرونايى مى توانند از طريق امكانات فضاى
مجازى و اينترنتى به گُفت وگو حول جنبش
كارگرى به ويژه مسايل و معضﻼت كارگرى
و ا ُفق مبارزه ى كارگران بپردازند .به بحث
بُن بست در جنبش كارگرى ،كه با وجود
اعتراضات وسيع كارگرى دستاوردهاى مهم
و قابل برگشتى نداشته است ،دامن بزنند .به
اين كه چرا جنبش كارگرى به رغم مبارزات
خود نتوانسته است بورژوازى را به تمكين
وادار كند .گُسستگى در مبارزات كارگرى و
روى كرد بورژوايى در جنبش كارگرى ،دو
آسيب جدى در زمين گير كردن اين جنبش
مى باشند ،كه اگر از موضعى پراتيكى به
بحث گذاشته شوند ،نتايج آن مى تواند به
برون رفت از وضعيت موجود و پيش رفت
در مبارزات كارگرى مُنجر شود .گرچه كم و
بيش هم ديگر را مى بينيم و مشورت مى كنيم،
اما در شرايط حاضر ديدارها قدرى كم تر
شده است .با استفاده از اين ابزار و وسايل
نوين مى توان كارگران بيش ترى را به بحث
حول مسايل كارگرى كشاند و در اتخاذ
راه چاره از آن ها كمك گرفت.
مه ٢٠٢١
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بيژن هدايت

حلقه ى كليدى جنبش كارگرى؛
مبارزه با چشم انداز الغاى كار مزدى!

لوكوموتيو مبارزه ى طبقه ى كارگر در ايران در
اعتراض به بربريت سرمايه ،و براى تامين هر
درجه از زندگى و معيشت مُرفه و آسوده ،در
تمامى اين سال هاى دور و دراز ،هيچ گاه از
حركت باز نايستاده است! گاه از سُ رعت آن
كاسته شده و گاه سُ رعت آن فزونى يافته ،اما،
هيچ گاه از حركت باز نايستاده است!
مــبــارزه ى طبقه ى كارگر در جامعه ى
بورژوايى ،جايى كه مُقدسات سرمايه به
مُقدرات جامعه و هست و نيست توده هاى
كارگر شكل مى دهد ،يك امر ناگُزير است.
سرمايه براى ارزش افزايى هر چه بيش تر
خود ،برده گان مزدى را با تحميل شرايط
دهشت ناك كار ،با نازل ترين دست مزدها و
كم ترين امكانات رفاهى ،استثمار مى كند .و
چاره اى براى آن ها ،جز مبارزه جهت كاهش
شدت استثمار ،و بهره مندى از هر درجه رفاه
و آسايش بيش تر ،باقى نمى گذارد .مبارزه ى
ناگُزير طبقه ى كارگر عليه بربريت سرمايه،
زاده ى اين نظم مملو از تبعيض و نابرابرى
است ،ذاتى آن است و در همه حال ،با ا ُفت
و خيز و به شكل هاى مختلف ،جريان دارد.
در چهل و اندى سال حاكميت جمهورى
اسﻼمى سرمايه در ايران نيز رابطه ى كار
و سرمايه بر همين پاشنه چرخيده است .از
يك سو ،بربريت سرمايه و تعديات موحش
آن ،زندگى و معيشتى جان كاه بر طبقه ى
كارگر تحميل كرده است؛ و در ديگر سوى،
توده ى كارگر لهيده و جان به لب رسيده ،در
گُستره ى بازارهاى كار در ايران ،هر جا كه
كارگاه و كارخانه و موسسه اى در كار بوده
است ،به فراخور وضعيت روز خود ،آگاهى
و توان طبقاتى بالفعل خود ،به مبارزه عليه
اين تعديات دست زده است .هزارها اعتراض
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و اعتصاب كارگرى ،در اين سال هاى دور
و دراز ،در كار بوده است .هزارها كارگر
بازداشت شدند ،به زندان افتادند ،طعم تلخ
شكنجه را چشيدند ،با گلوله ى نيروهاى
وحش سرمايه به خاك و خون درغلطيدند،
يا از كار اخراج و به ورطه ى فقر و فﻼكت
پرتاب گشتند .ايران تحت حاكميت منحوس
جمهورى اسﻼمى ،نه فقط بهشت سرمايه ،و
جهنم كار ،كه بى شك پايتخت  -حداقل يك
پايتخت مهم  -مبارزه ى طبقه ى كارگر جهانى
نير هست! تعدُ د پُر شمار مبارزه ى طبقه ى
كارگر در ايران ،و اشكال متنوع اعتراض
آن  -كه اغلب خارج از چهارچوب قانونيت
سرمايه رُخ داده است  -اين طبقه را بى شك
به يكى از مُبارزترين و مُعترض ترين بخش
طبقه ى كارگر جهانى بدل نموده است .به رغم
اين همه ،بربريت سرمايه هم چنان تداوم يافته
و در هر گام ارزش افزايى خود ،زندگى و
معيشت توده ى كارگر را فزون تر به ورطه ى
فقر و فﻼكت كشانده است!
در چرايى اين وضعيت جان كاه ،پُرسش هايى
مهم و در عين حال ساده ،ذهن و عمل هر
فعال كارگرى ،هر انسان آرزومند آزادى و
برابرى ،رفاه و آسايش ،را درگير خود مى كند:
چرا اين همه مبارزه ى قهرمانانه ،و گاه تا پاى
جان ،به نتيجه نمى رسد؟! از فشار و شدت
ستم و استثمار سرمايه نمى كاهد؟! بربريت
سرمايه را به عقب نمى نشاند و زندگى و
معيشت مُرفه تر و آسوده ترى براى توده هاى
كارگر تامين نمى كند؟! مُشكل چيست؟
چگونه مى شود آن را رفع كرد؟ در پاسخ
به اين پُرسش واره ها ،و نظير آن ها ،اغلب
به پراكندگى مبارزه ى طبقه ى كارگر اشاره
مى شود! اين فاكتور ،اما ،سطوح ديگرى از
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پُرسش ها را پيش مى آورد :چرا مبارزه ى پُر
شمار طبقه ى كارگر پراكنده است؟! آن هم
در حالى كه انگيزه هاى اين مبارزه ى ناگُزير،
در مجموع ،هم گون و هم سان است؟! توده ى
كارگر چه در تهران و اصفهان ،چه در شيراز
و اهواز ،در رسته هاى مختلف توليدى يا
خدماتى ،دست مزد ماه ها به تعويق افتاده ى
خود را مى خواهد؛ بيمه ى بيكارى را طلب
مى كند؛ كاهش فشار و شدت كار ،و ،...را
فرياد مى زند! پس ،مُشكل چيست؟ اين جا،
و در اين سطح از بحث ،اغلب بر فقدان
تشكل هاى كارگرى ،و عدم وجود اتحاد و
هم بستگى در مبارزه ى طبقه ى كارگر ،تاكيد
مى شود! از اوباشان جمهورى اسﻼمى سرمايه
در »خانه ى كارگر« و »شوراهاى اسﻼمى كار«
و ...كه بگذريم ،اكثر فعالين كارگرى  -از
فعالين گرايش رفرميستى درون طبقه گرفته تا
فعالين راديكال و كمونيست آن  -بر ضرورت
ايجاد تشكل هاى كارگرى پاى مى فشرند!
و وجود اين تشكل ها را در ايجاد اتحاد و
هم بستگى مبارزاتى توده هاى كارگر ضرور
مى پندارند!
پس» ،تشكل كارگرى« يك حلقه ى كليدى
در مبارزه ى طبقه ى كارگر عليه بربريت
سرمايه ،و در ايجاد اتحاد و هم بستگى توده ى
كارگر ،است! اين يك توافق عمومى ،اما،
اوليه و بسيار شكننده است؛ چرا كه طرح
اين حلقه ى كليدى ،خود ،به پُرسش هاى
بس مهم ديگرى دامن مى زند :كدام تشكل
كارگرى؟! با اتكا بر كدام چشم انداز؟! هر
تشكلى ابزار پيش بُرد چشم انداز مُتعينى است!
و بر بُنيان آن ،راه كارها و سياست هاى كوتاه
و درازمدت خود در پروسه ى مبارزه را تعيين
مى كند! پس ،كدام تشكل كارگرى مورد نظر
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و توافق است؟! آيا فعالين كارگرى ،همگى،
بر الزام وجود يك نوع تشكل كارگرى ،با
چشم انداز يك سان ناظر بر آن ،تاكيد دارند؟!
به طور قطع چنين نيست! تشكل ،هر نوعى
از تشكل ،هدف در خود نيست ،ابزار است؛
ابزارى جهت پيش ب ُرد و تحقق يك چشم انداز
مُتعين؛ ابزارى كه سياست ها و راه كارهاى
پيش ب ُرد و تحقق چشم انداز خود را از پيش
تعريف و تبيين كرده است .بُنيان هر نوعى از
تشكل به اين تعريف پايه گره خورده است.
تشكل كارگرى نيز فقط يك نوع از تشكل،
در ميان نوع هاى گوناگون آن ،نيست .و
توده هاى كارگر هم ،در مبارزه عليه بربريت
سرمايه ،در انتخاب هر نوعى از تشكل آزاد
و مُخير نيستند! تشكل هاى كارگرى بر ب ُنيان
سياست ها و راه كارهاى طبقاتى گرايشات
مختلف درون طبقه شكل مى گيرند و تحقق
چشم انداز مُتعين همان گرايش را فراروى
خود مى گذارند.
وجود گرايشات مختلف ،و سياست ها
و راه كــارهــاى متفاوت آن هــا ،ناشى از
موقعيت عينى طبقه ى كارگر در جامعه ى
سرمايه دارى ،انعكاسى از مبارزه ى ناگُزير
آن عليه بربريت سرمايه ،و مُبين راه حل هاى
مختلف در برابر ستم و استثمار سرمايه است.
هر يك از اين گرايشات ،و نوع تشكل مطلوب
و متناسب آن ها ،در واقع ،اجزاى به هم
پيوسته ى جنبش هاى اجتماعى وسيع ترى
هستند كه نه فقط بديل مُشخصى در زمينه ى
تشكل و سازمان يابى توده ى كارگر ،كه در
اساس چشم انداز خود دربــارهى ساختار
دولت ،برنامه ريزى اقتصادى ،انتظام مدنى
و حقوقى ،و ،...كُل جامعه ى بشرى را نيز
ارائه مى دهند .يكى قانونيت سرمايه و بود
و بقاى آن را پذيرفته و هدف غايى خود را
فقط كاهش مشقات طبقه ى كارگر در همين
جامعه ى سرمايه دارى قرار داده است! و
ديگرى عليه تار و پود اين جامعه ى سراپا
تبعيض و نابرابرى قامت برافراشته و رهايى
برده گان مزدى از قيد ستم و استثمار سرمايه
را نشان گرفته است!
اين جا ،و در سير تكوين تاكنونى اين بحث،
پُرسش مهم ديگرى ُر خ مى نمايد :بديل
تشكل و سازمان يابى كمونيسم طبقه ى
كارگر كُدام است؟ و بر بُنيان كُدام چشم انداز
طبقاتى شكل مى گيرد؟ كمونيسم طبقه ى
كارگر مُدافع و مُبلغ و سازمان ده بديلى از
تشكل كارگرى است ،كه چون چتر فراگير
گُسترده ترين توده ى كارگر در مبارزه عليه
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ستم و استثمار سرمايه عمل كند و اين مبارزه
را تا الغاى كار مزدى پيش برد .چنين تشكلى،
بى شك ،بر مُختصات سياسى مُشخصى
اتكا دارد ،كه آن را از بديل هاى تشكل و
سازمان يابى گرايشات ديگر متمايز مى كند.
جامعه ى سرمايه دارى ،ساختار اجتماعى
مبتنى بر رابطه ى كار مزدى است .اين رابطه
در پروسه ى انكشاف و بازگُسترى خود به
صورت مجموعه اى از ارزش هاى سياسى و
اجتماعى ،اخﻼقى و فرهنگى ،حقوق مدنى
و قضايى ،ماديت مى يابد .اين ها ،همگى،
فرارسته هاى سرمايه و پاسخ گوى نيازها و
الزامات ارزش افزايى آن هستند؛ در خدمت
سيادت طبقاتى بورژوازى و در جهت انقياد
توده ى كارگر عمل مى نمايند .جامعه ى
سرماى دارى ،مظهر سلب مطلق حقوق انسانى
توده ى كارگر و جدايى عميق و فزاينده ى
آن ها از محصول كار خويش است» .حق«
انسان كارگر در اين جامعه ،فقط »حق« فروش
نيروى كار خود به سرمايه و دريافت آن حدى
از دست مزد واقعى است ،كه امكان بازتوليد
نيروى كار او و فروش مجدد آن به سرمايه را
فراهم آورد .مُختصات تشكل و سازمان يابى
كارگرى مطلوب و مُتناسب كمونيسم طبقه ى
كارگر در نقطه ى برابر اين داده هاى جامعه ى
سرمايه دارى تعريف و تبيين مى شوند:
 تشكل و سازمان يابى كارگرى اگر قراراست ابزار رهايى طبقه ى كارگر از قيد و
بندهاى ستم و استثمار سرمايه باشد ،اگر قرار
است وسيله اى براى بازستاندن حقوق انسانى
لگدكوب شده ى توده ى كارگر از سرمايه
و بهره مندى آن ها از محصول كار خويش
باشد ،بى شك ،مى بايد ابزار مبارزه ى مستمر
و هم جانبه ى آن ها عليه بربريت سرمايه
باشد و موجوديت و قانونيت نظم سرمايه
را به چالش گيرد .اساس كار اين تشكل،
نه سازش با سرمايه و پذيرش موجوديت
و قانونيت آن ،نه گردن نهادن به رابطه ى
خريد و فروش نيروى كار و بى حقوقى مطلق
توده ى كارگر ،نه چانه زنى بر سر ذره اى
افزايش دست مزد ،نه قبول قانون و قضاى
موجود ،كه تعرض مستمر و همه جانبه به
تمامى آن مقدراتى است كه طبقه ى كارگر
را به برده ى مزدى بدل نموده و از حاصل
كار خود بيگانه ساخته است .اين مُشخصه ى
طبقاتى دل بخواهى و اختيارى نيست ،الزامى
و حياتى است؛ از هستى اجتماعى طبقه ى
كارگر و نياز به مقابله ى جدى با تهاجم هار و
سيرى ناپذير سرمايه مُنتج مى شود .و در غياب
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آن ،كم ترين خللى در سيادت طبقاتى سرمايه
و انقياد توده ى كارگر ايجاد نمى گردد؛
 چشم انداز چنين تشكلى ،كه پيش تر همآمد ،الغاى كار مزدى است .تنها اين ا ُفق
روشن طبقاتى ،و سياست ها و راه كارهاى
ناشى از آن ،است كه مى تواند بود و بقاى
سرمايه را به چالش گيرد؛ تعرض توحش بار
آن به كار و معيشت طبقه ى كارگر را به
عقب راند؛ پا به پاى قوام و گُسترش خود
به برقرارى آزادىهاى سياسى و مدنى در
جامعه كمك نمايد؛ و در نهايت ،خود و
كُل جامعهى بشرى را از بنده گى و برده گى
سرمايه رها سازد؛
 طبقه ى كارگر يك طبقه ى مستقل استو فقط با پافشارى بر استقﻼل طبقاتى خود،
با پراتيك سياست ها و راه كارهاى مستقل
خود مى تواند مرزهاى اين استقﻼل طبقاتى
را حفظ نمايد و مبارزه عليه بربريت سرمايه
را به سرانجام رساند .بورژوازى فقط با اتكا
به نيروهاى سركوب به تقابل با مبارزه ى
ضدسرمايه دارى و راديكال طبقه ى كارگر
برنمى خيزد؛ گرايش ها و جناح هاى مختلف
بورژوازى در رقابت با يك ديگر ،هر يك به
سهم خود ،با ظاهر فريبنده مى كوشند در
طبقه ى كارگر نفوذ كرده ،تشكل هاى كارگرى
را از محتواى ضدسرمايه دارى تُهى نموده ،و
مبارزه ى راديكال طبقه را در زمين قانونيت
سرمايه به ميخ كشند .طبقه ى كارگر ،اما،
نيروى هيچ گرايش بورژوايى ،هيچ جناحى
از سرمايه ،عليه گرايش و جناح ديگرى از آن
نيست .بورژوازى يك طبقه ى واحد است،
يك كُليت است ،خوب و بد ندارد .بُنيان
همه ى گرايش ها و جناح هاى آن در حصول
ارزش اضافى و سودآورى هر چه بيش تر از
استثمار مشدد طبقه ى كارگر ريشه دارد؛
 بديل شورايى تشكل ،نوع مطلوب ومتناسب سازمان يابى توده ى كارگر و به ميدان
كشاندن اتحاد و هم بستگى پُر توان آن ها در
مبارزه عليه بربريت سرمايه است .مبارزه و
جنبشى كه چشم انداز الغاى كار مزدى را بر
تارك خود دارد ،جز بديل شورايى تشكل ،جز
دخالت گرى مستقيم و فعال توده ى كارگر
در سرنوشت و تمامى لحظات مبارزه ى خود،
گُزيرى ندارد .تشكل شورايى طبقه ى كارگر،
سازمان ده مبارزه ى روزمره ى توده ى كارگر
عليه نظم سرمايه ،اتصال و اتحاد جنبه هاى
مختلف اين مبارزه در همه ى عرصه هاى
هستى اجتماعى ،ظرف تعميق آگاهى طبقاتى
و شكوفايى خﻼقيت وسيع ترين توده ى
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تشكل و سازمان يابى كارگرى اگر قرار است
ابزار رهايى طبقه ى كارگر از قيد و بندهاى ستم و
استثمار سرمايه باشد ،اگر قرار است وسيله اى براى
بازستاندن حقوق انسانى لگدكوب شده ى توده ى
كارگر از سرمايه و بهره مندى آن ها از محصول كار
خويش باشد ،بى شك ،مى بايد ابزار مبارزه ى مستمر
و هم جانبه ى آن ها عليه بربريت سرمايه باشد و
موجوديت و قانونيت نظم سرمايه را به چالش گيرد.
اساس كار اين تشكل ،نه سازش با سرمايه و پذيرش
موجوديت و قانونيت آن ،نه گردن نهادن به رابطه ى
خريد و فروش نيروى كار و بى حقوقى مطلق توده ى
كارگر ،نه چانه زنى بر سر ذره اى افزايش دست مزد،
 ...كه تعرض مستمر و همه جانبه به تمامى آن
مقدراتى است كه طبقه ى كارگر را به برده ى مزدى
بدل نموده و از حاصل كار خود بيگانه ساخته است.

كارگر است .چنين تشكلى در محدوده ى
زمانى خاصى محصور نمى ماند .تشكل زمان
»اعتﻼى انقﻼبى« نيست .بدون آن» ،انقﻼبى«
در نمى گيرد .اين تشكل ،خط اتصال مبارزه
و جنبش امروز به فرداى طبقه ى كارگر است.
امروز ،مبارزه ى جارى توده ى كارگر عليه
نظم سرمايه را سازمان مى دهد .و با تعميق
آگاهى طبقاتى و خودباورى بيش تر آن ها،
جنبش آگاه فردا شان را آماده ى نبرد نهايى
براى رهايى از ستم و استثمار سرمايه و برپايى
جامعه اى مى كند ،كه در آن »رشد آزاد همگان
در گرو رشد آزاد هر انسان« است؛
 تشكل و سازمان يابى شورايى ،صداىاعتراض متحد و هم بسته ى طبقه ى كارگر،
مستقل از تفاوت هاى مذهبى ،ملى ،جنسى،
و رسته اى ،عليه بربريت سرمايه است .كارگر
بى دين در كنار كارگر دين دار ،كارگر مولد
در كنار كارگر غيرمولد ،كارگر زن در كنار
كارگر مرد ،كارگر مُسن در كنار كارگر جوان،
كارگر متولد ايران در كنار كارگر مُهاجر،
روزنامه نگار در كنار معلم و پرستار ،و ،...همه
هم پيوند چنين تشكلى هستند .اين جا ،تنها
مﻼك ،مبارزه براى رهايى از ستم و استثمار
سرمايه است؛
 سيادت طبقاتى سرمايه در تار و پودجامعه ى بورژوايى ،در تمامى اندام واره هاى
آن ،ريشه و نفوذ دارد .حوزه ى فعاليت تشكل
و سازمان يابى شورايى طبقه ى كارگر ،از
همين رو ،فقط محدود به محل كار توده ى
كارگر نيست .كُل جامعه ى بورژوايى ،و
تمامى آن چه به زندگى و معيشت و سرنوشت
جامعه ى بشرى مربوط مى شود ،حوزه ى
فعاليت اين تشكل است .نه فقط محل كار ،كه
نگاه _ دفتر سى و ششم

محل زندگى توده ى كارگر ،نه فقط استثمار
و برده گى مزدى سرمايه ،كه تبعيض جنسيتى
زنان ،حقوق كودكان ،موقعيت بازنشسته گان،
آزادى هاى سياسى و مدنى ،فرهنگ و هنر،
تخريب زيست محيطى ،و ،...همه و همه،
موضوع فعاليت اين تشكل و تﻼش آن در
جهت بهبود و تغيير وضعيت جارى است.
تشكلى كه مى خواهد مبارزه ى جارى
توده ى كارگر عليه نظم سرمايه را در متن
تعميق آگاهى طبقاتى و خودباورى بيش تر
آن ها به جنبش آگاه فرداشان براى رهايى از
ستم و استثمار سرمايه اتصال دهد و نه فقط
طبقه ى كارگر ،كه كُل جامعه ى بشرى را
از پيشاتاريخ خود برهاند ،تنها بدين طريق
است كه مى تواند زمينه هاى مُساعد اين كار
سترگ را مُهيا سازد ،مُهر طبقه ى كارگر را
بر هر مبارزه ى حق طلبانه اى حك نمايد ،و
گُسترده ترين آحاد جامعه را به سلك دوستان
و حاميان صميمى آن در آورد؛
 و سرانجام ،طبقه ى كــارگــر ،چونطبقه ى بورژوا ،يك طبقه ى جهانى است.
سرمايه دارى جهانى ،و اضافه ارزش هاى
آن ،حاصل استثمار طبقه ى كارگر در سراسر
جهان است .اين واقعيت عينى ،طبقه ى
كارگر را به سمت هم بستگى بين المللى با
خواهران و برادران خود در گوشه و كنار
جهان سوق مى دهد .در حالى كه سرمايه دارى
جهانى از طريق برگزارى ده ها اجﻼس
بين المللى و منطقه اى  -چون اجﻼس
»مجمع جهانى اقتصاد ،داووس« ،سران
»كشورهاى » ،«٧كشورهاى » ،«٢٠سازمان
تجارت جهانى«» ،سازمان منطقه اى اكو«،
»سازمان كشورهاى آسياى جنوب شرقى«،
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و -...و نيز به واسطه ى فعاليت نهادهاى
بين المللى خود  -چون »صندوق بين المللى
پول«» ،بانك جهانى«» ،سازمان بين المللى
كار« ،و -...پيرامون موقعيت جهانى سرمايه،
راه كارهاى ارزش افزايى فزون تر ،سرشكن
كردن بار بحران اقتصادى بر دوش طبقه ى
كارگر جهانى ،كاهش هزينه هاى توليد ،و،...
تبادل نظر مى كند ،تصميم مى گيرد ،و در
اجراى آن ها هم آهنگ مى شود؛ تشكل و
سازمان يابى شورايى توده ى كارگر نمى تواند
به هم بستگى بين المللى خود بى توجه باشد،
براى تامين آن در حد توان نكوشد ،و خود
را از تبادل نظر و تجربه ى رفقاى هم چراغ و
هم سرنوشت خود محروم نمايد .اين درست
كه »پرولتارياى هر كشورى البته بايد ابتدا
كار را با بورژوازى خودى يك سره كند«،
اما ،اين مهم در شرايط جهانى شدن سرمايه
بدون تبادل نظر و انتقال تجربه ،بدون حمايت
پرولتارياى كشورهاى ديگر ،اگر كه غيرمُمكن
نباشد ،به سختى بسيار مُمكن خواهد شد!
حال پُرسش اين است :چنين تشكلى چگونه
و طى چه پروسه اى به وجود مى آيد؟
مُشخصه هاى آن چطور شكل مى گيرد؟
تشكل و سازمان يابى شورايى طبقه ى كارگر،
به طور قطع ،به واسطه ى توافق و اراده ى
تعدادى فعال كارگرى ،و با نوشتن مرام نامه
و اساس نامه ،ايجاد نمى شود .اين ،شكل كار
مرسوم ايجاد احزاب و سازمان هاى سياسى
است .تعدادى فعال سياسى جمع مى شوند،
غور و تفحص مى كنند ،از نظرات خود
مخرج مشترك مى گيرند ،و سرانجام خط
و ربط سياسى و شكل كار حزب يا سازمان
مورد نظر خويش را تعيين و آغاز به كار آن
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را اعﻼن مى نمايند! تشكل و سازمان يابى
شورايى طبقه ى كارگر ،به تمامى ،خﻼف اين
رسم سياسى غيراجتماعى ،فرقه اى و مزموم
است .در سُ نت كمونيسم طبقه ى كارگر ،اين
تشكل نيست كه مبارزه و جنبش مى سازد و
به حركت وامى دارد .برعكس ،اين مبارزه و
جنبش جارى توده ى كارگر است ،كه در سير
تكوين و پيش رفت خود نياز به تشكل يابى را
فرياد مى زند .تشكل و سازمان يابى شورايى
طبقه تنها طى پروسه ى مبارزه ى مستمر و
همه جانبه ى برده گان مزدى عليه بربريت
سرمايه پا مى گيرد و قوام مى يابد .از نقطه ى
صفر آغاز نمى كند ،مبارزه ى ضدسرمايه دارى
جارى را متشكل مى سازد؛ مبارزه اى در
جريان ،كه به چنان درجه اى از خودآگاهى
طبقاتى رسيده است كه استمرار موثرتر
حركت آن منوط به سازمان يابى شورايى
توده ى كارگر شده است .مُختصات چنين
تشكلى هم به يك باره شكل نمى گيرند ،طى
پروسه ى مبارزه ى ضدسرمايه دارى جارى
طبقه ى كارگر زاده مى شوند و در هر گام آن
به قوام و استحكام فزون تر مى رسند.
پُرسش واره ها ادامه مى يابند :چرا چنين
تشكلى هنوز شكل نگرفته است؟ آيا مبارزه ى
ضدسرمايه دارى طبقه ى كارگر ،جارى
و در جريان نيست؟ يا موانعى بر سر راه
سازمان يابى شورايى توده ى كارگر وجود
دارد؟ مبارزه ى طبقه ى كارگر عليه ستم و
استثمار سرمايه و براى تامين هر درجه از
زندگى و معيشت مُرفه و آسوده ى خود،
بى شك ،مبارزه اى ضدسرمايه دارى است.
اگر با متراژ مباحث بى ربطى چون مبارزه ى
طبقه ى كارگر »صنفى« و »تدافعى« است،
هنوز به مرحله ى »سياسى« و »تعرضى« وارد
نشده است ،و ،...سُ راغ اين مبارزات نرويم و
آن ها را متر نكنيم  -كه اين فقط نشان عدم
درك درست مكانيسم مبارزه ى طبقاتى و
هستى اجتماعى برده گان مزدى در جامعه ى
سرمايه دارى است  -آن گاه هر مبارزه ى
كارگرى در جامعه اى كه تنها و تنها بر پايه ى
استثمار و سودآورى از كار برده ى مزدى
استوار است ،مبارزه اى ضدسرمايه دارى
محسوب مى شود .اعتراض و مبارزه ى انسانى
كه در قتل گاه سرمايه به بند كشيده شده ،براى
دست يابى به هر ذره اى از هر آن چه كه از
او سلب گشته ،اعتراض و مبارزه اى عليه
سرمايه به مثابه بانى و باعث موقعيت بنده گى
و برده گى او و سلب كننده ى حقوق انسانى
اوست! اين واقعيت كه چشم انداز الغاى كار
نگاه _ دفتر سى و ششم

مزدى هنوز بر مبارزه ى جارى طبقه ناظر
نيست؛ توده ى كارگر درك درست و هم گون
و عموميت يافته اى از سرمايه ،و از پروسه و
سرانجام مبارزه ى خود عليه آن ،ندارد؛ به اين
يا آن جناح از سرمايه متوهم است؛ شيوه ها
يا شعارهاى آن ،در اين يا آن مبارزه ،غلط
و نادرست است؛ مبارزه ى ناگُزير و جارى
طبقه را از محتواى ضدسرمايه دارى آن تُهى
نمى كند .اين داده ها ،كه واقعى هم هستند ،و
كم تر يا بيش تر در ساير بخش هاى طبقه ى
كارگر جهانى هم يافت مى شوند ،تنها نشان
وجود موانع قوام و گُسترش آگاهى طبقاتى،
سازمان يابى شورايى توده ى كارگر ،و دامن
گرفتن مبارزه اى متحد و هم بسته عليه
بربريت سرمايه ،با دورنما و چشم انداز الغاى
كار مزدى ،است.

موانع سازمان يابى شورايى طبقه ى كارگر
به رغم تعدُ د پُر شمار مبارزه ى توده ى
كارگر ،هم گونى و هم سانى انگيزه هايى
كه به اين مبارزات در گُستره ى بازارهاى
كار در ايران شكل مى دهد ،اما ،هنوز شاهد
مبارزه ى مستمر و همه جانبه ى توده ى كارگر
عليه بربريت سرمايه ،تشكل و سازمان يابى
كارگرى مطلوب و مُتناظر با چشم انداز
طبقاتى مُتعين آن ،نيستيم .پيش تر آمد ،كه
در سُ نت كمونيسم طبقه ى كارگر ،اين تشكل
نيست كه مبارزه و جنبش مى سازد؛ برعكس،
اين مبارزه و جنبش ضدسرمايه دارى جارى
است ،كه در سير قوام و گُسترش خود به
تشكل و سازمان يابى شورايى ،متناسب
چشم انداز طبقاتى خود ،نياز مى يابد و
متشكل مى شود .حال ،با در نظرداشت اجزاى
به هم پيوسته و درهم تنيده ى سير تاكنونى اين
بحث ،مهم ترين موانع ايجاد چنين تشكلى را
پى مى گيريم.
 آگاهى طبقاتىفقدان آگاهى طبقاتى درست و هم گون و
عموميت يافته در ميان حداقل بخش قابل
توجهى از طبقه ى كارگر ،و حتا فعالين
كارگرى ،مهم ترين مانع در راه قوام و
گُسترش مبارزه ى ضدسرمايه دارى توده ى
كارگر ،و سازمان يابى متناسب با چشم انداز
طبقاتى آن ،است.
جامعه ى سرمايه دارى ،همان طور كه پيش تر
آمد ،در پروسه ى انكشاف و بازگُسترى خود
به صورت مجموعه اى از ارزش هاى سياسى
و اجتماعى ،اخﻼقى و فرهنگى ،قانون و قضا،
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موجوديت مى يابد .تمامى اجزاى جامعه ى
سرمايه دارى ،همه ى آن چه كه در اين جامعه
توليد و بازتوليد مى شود ،مُهر طبقه ى حاكم
را بر خود دارد؛ توسط طبقه ى حاكم ،براى
حفظ سُ لطه ى طبقاتى آن ،براى مهندسى
افكار عمومى جامعه و تحميق آن ،براى
انقياد طبقه ى كارگر ،به كار گرفته مى شود.
نقش نيروى سركوب ،محكمه ى قضايى
و زندان و شكنجه و ،...با تخدير مذهبى
و كاربُرد سينما و تئاتر و موسيقى و ،...در
باوراندن ازليت و ابديت سرمايه ،و سرنوشت
مُقدر انسان ،تكميل مى گردد .هزارها متفكر
بورژوا ،مطبوعه ،مدياى صوتى و تصويرى،
مسجد و كليسا و كنيسه ،آخوند و كشيش و
خاخام ،اجزاى متصل اندام واره ى جامعه ى
سرمايه دارى هستند .و هر يك نقشى را ،به
فراخور موقعيت و جايگاه خود ،در جهت
بود و بقاى نظم سرمايه ايفا مى كنند .بشريت
جامعه ى سرمايه دارى ،و توده ى كارگر آن،
زير فشار روزمره ى مجموعه ى اين باورها
و پندارها قرار دارد و اغلب حتا مبارزه عليه
اين دهشت را با آن چه از مكانيسم هاى
سرمايه آموخته است ،پيش مى برد .وجود
گرايش رفرميستى در طبقه ى كارگر ،در همين
واقعيت ريشه دارد .بورژوازى ،با تمام توش
و توان خود ،بر آگاهى طبقاتى و تعميق و
گُسترش آن در طبقه ى كارگر سد مى بندد .از
همين رو ،توده ى كارگر شاهد آگاهى طبقاتى
هم گون و عموميت يافته اى در صفوف خود
نيست؛ مبارزه اش عليه بربريت سرمايه،
به رغم همه ى جان فشانى ها ،به نتيجه ى
مطلوب نمى رسد و به ستم و استثمار سرمايه
پايان نمى دهد .طبقه اى كه با عقل سرمايه به
خود و به جهان پيرامون خود نظر مى افكند،
توان متحد و هم بسته ى طبقاتى خود براى
براندازى نظم سرمايه را كافى نمى پندارد ،به
تبع نمى تواند گوركن سرمايه باشد .آگاهى،
به مفهوم ماترياليستى و طبقاتى آن ،جزيى
مهم از انــدام واره ى هر طبقه ى اجتماعى
است .هيچ طبقه اى بدون اين كه هستى
اجتماعى خود را به هستى آگاه طبقاتى ارتقا
دهد ،قادر به ايفاى نقش موثر و تعيين كننده
در سير تكامل تاريخ نخواهد بود .اين حُ كم
عام در مورد طبقه ى كارگر هم صحت دارد.
طبقه ى كارگر نمى تواند از انقياد سرمايه آزاد
شود ،مگر اين كه باورها و پندارهاى جامعه ى
سرمايه دارى را به گور بسپارد؛ از »طبقه اى
در خود به طبقه اى براى خود« ارتقا يابد؛
به درك درست طبقاتى از سرمايه و كاركرد
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آن ،به مفهوم واقعى رهايى و آزادى ،مجهز
گردد؛ رهايى خود را در گرو محو هر شكلى
از استثمار ،هر شكلى از انفصال انسان از
كار و حق تعيين سرنوشت زندگى اجتماعى
خويش ،و هم چنين در آزادى كُل جامعه ى
بشرى ،معنا كند.
همين جا ﻻزم به تاكيد است ،كه آگاهى
طبقاتى موضوع اين بحث از بيرون طبقه به
درون آن منتقل نمى شود .چنين امرى ،حتا
اگر ﻻزم مى بود ،در درازاى تاريخ طبقه ى
كارگر جهانى صورت گرفته و طرح آن توسط
برخى گرايش هاى غيركارگرى تنها به معناى
منقطع كردن تاريخ مبارزات كارگرى ،خاك
پاشيدن بر خودآگاهى طبقاتى ،و تضعيف
مبارزه عليه ستم و استثمار سرمايه دارى
است .هستى آگاه طبقاتى برده گان مزدى
با شركت در كﻼس هاى درس ،و به صِ رف
خواندن كتاب هاى سياسى و تئوريكى ،احراز
نمى شود .در پروسه ى استمرار مبارزه ى
ضدسرمايه دارى ،قوام و گُسترش مى يابد.
تشكل و سازمان يابى شورايى توده ى كارگر،
به نوبه ى خود ،يك شاخص رُشد آگاهى
طبقاتى هم گون و عموميت يافته در بين
حداقل بخش قابل توجهى از طبقه و فعالين
آن و ،در عين حال ،ظرفى مناسب براى ارتقاى
اين آگاهى است.
 گرايش رفرميستى طبقه ى كارگرگرايش رفرميستى طبقه ى كارگر ،يك
مانع مهم ديگر ،در سير مبارزه ى مستمر و
همه جانبه توده ى كارگر عليه بربريت سرمايه،
و تشكل و سازمان يابى شورايى مطلوب و
متناسب با اين مبارزه ،و چشم انداز طبقاتى
ناظر بر آن ،است .وجود اين گرايش ،چون
گرايش كمونيستى ،از موقعيت عينى طبقه ى
كارگر در جامعه ى سرمايه دارى سرچشمه
مى گيرد .و مُبين سياست و راه كار متفاوتى
در مبارزه ى ناگُزير برده گان مزدى عليه ستم و
استثمار سرمايه دارى است .گرايش رفرميستى
و نوع تشكل مطلوب آن در طبقه ،سنديكا،
جزيى از انــدام واره ى رفرميسم بورژوايى
در جامعه ى حاضر است .تقدس سرمايه ،و
گردن گذاشتن به ازليت و ابديت آن ،پديده اى
ناشى از رابطه ى خريد و فروش نيروى كار
و يك پيش شرط ﻻزم در بازتوليد سرمايه و
ارزش افزايى آن است .گرايش رفرميستى در
اين وضعيت ريشه دارد و از تﻼش بورژوازى
جهت سيادت بر طبقه ى كارگر و انقياد آن
نيرو مى گيرد .اگر كمونيسم طبقه ى كارگر،
نگاه _ دفتر سى و ششم

عينيت هستى اجتماعى توده ى كارگر در
جامعه ى سرمايه دارى را جان مايه ى مبارزه
عليه ستم و استثمار سرمايه دارى ،و الغاى
كار مزدى ،مى كند و جهانى عارى از هر
گونه تبعيض و نابرابرى را نويد مى دهد،
اما ،گرايش رفرميستى بود و بقاى سرمايه و
برده گى مزدى طبقه ى كارگر را مى پذيرد و
جد و جهد خود را فقط به قدرى بهبود در
وضعيت كار و معيشت توده ى كارگر گره
مى زند .اين گرايش در راه تحقق سياست ها و
راه كارهاى خود ،ناگُزير به مقابله با مبارزه ى
راديكال و ضدسرمايه دارى طبقه ى كارگر
است .و از همين رو ،همه جا و در همه
حال ،در برابر كمونيسم طبقه ى كارگر قرار
مى گيرد .و در اين صف آرايى طبقاتى ،از
حمايت مستقيم و غيرمستقيم ،آشكار و پنهان،
دولت و كارفرماى سرمايه دار هم برخوردار
مى گردد .وجود و فعاليت اين گرايش در
طبقه ى كارگر ،جزء مُكمل تشبثات بورژوازى
در انقياد طبقه ى كارگر و ارزش افزايى سرمايه
است.
در ايــران ،گرايش رفرميستى و جنبش
سنديكايى آن  -جز دوره اى كوتاه در
سال هاى بيست به هنگام شكل گيرى و
فعاليت »شــوراى متحده ى مركزى« ،كه
تحت تاثير »حزب توده« و در واقع بازوى
كارگرى آن بود -هيچ گاه از اقبال عمومى
توده ى كارگر برخوردار نشد و نتوانست به
يك جنبش و سازمان يابى مورد اعتماد و
وثوق طبقه فرارويد .با اين همه ،اين گرايش
در طبقه ى كارگر وجود دارد ،ده ها كانون
و انجمن و سنديكا راه انداخته است ،به
پشتوانه ى نظرى روشن فكران »مُنورالفكر«
و »چپ« بورژوايى تكيه زده است ،و فعالين
آن هم چنان نقش سياسى و پراتيكى مُخربى
در حمايت از اين يا آن جناح سرمايه دارى،
تﻼش براى كشاندن توده ى كارگر به زير
پرچم آن ها ،جلوگيرى از مبارزات راديكال،
و دشمنى با كمونيسم و فعالين كمونيست
طبقه ى كارگر ،ايفا مى كنند.
 اختناق و سركوب خونينسركوب خونين مبارزه ى ضدسرمايه دارى
و خارج از قانونيت سرمايه ،اختناق حاكم
بر موسسات و مراكز كار به ويژه با جمعيت
باﻻى كارگرى ،تعقيب و مراقبت فعالين
كمونيست و راديكال طبقه ،بازداشت و زندانى
و اخراج از كار كارگرانى كه دست به اعتراض
و اعتصاب مى زنند ،به نوبه ى خود ،يك مانع
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در سير مُتداوم مبارزه عليه بربريت سرمايه و
تعميق و گُسترش آن است .به همين دليل،
در هر دوره اى كه ميزان اختناق و سركوب
 بر اثر تحوﻻت سياسى ،اجتماعى و تغييرتوازن نيروى طبقاتى به نفع طبقه ى كارگر-
كاهش يافته است ،جامعه شاهد شكل گيرى
تشكل هاى مُتعدد و مُتنوع كارگرى و عروج
اتحاد و هم بستگى توده ى كارگر بوده است.
در دوره ى كوتاهى در دهه ى بيست و
هم چنين در پروسه ى انقﻼب  ،٥٧و يكى دو
سال پس از آن ،انواع تشكل هاى كارگرى ،و
به ويژه تشكل هاى شورايى  -مستقل از تمامى
كمبودهايى كه در زمينه ى چشم انداز طبقاتى،
و سياست ها و راه كارهاى ،خود داشتند -پا به
صحن جامعه گداشتند و فعاليت هاى در خور
توجه و ستايش انگيزى هم به انجام رساندند.
سرنوشت دردنــاك اين تشكل ها ،خود،
تاكيدى بسار روشن بر الزام مبارزه ى مستمر
و همه جانبه ى طبقه ى كارگر عليه بربريت
سرمايه ،همه ى گرايش ها و جناح هاى آن،
تحت پرچم الغاى كار مزدى ،است .اين
تشكل ها ،در فقدان اين چشم انداز ،و در
متن توهمات بى پايه نسبت به حُ كام جديد
سرمايه ،سرانجام مغلوب نيروهاى وحش
جمهورى اسﻼمى شدند و به مُحاق فرو رفتند.
آن چه جمهورى اسﻼمى سرمايه بر طبقه ى
كارگر ،مبارزه ى ضدسرمايه دارى و فعالين
كمونيست و راديكال آن آوار كرده است،
در كم تر كشورى در جهان سرمايه دارى رُخ
داده است .سياست ها و راه كارهايى چون
استثمار مُشدد ،افزايش وحشيانه ى شدت
كار ،انجماد و تعويق طوﻻنى دست مزد،
قراردادهاى موقت و سفيدامضا ،كاهش
شديد سقف بيمه هاى اجتماعى ،اخراج و
بى كارسازى گُسترده ،فقر و فﻼكت فزاينده،
و ،...هر يك به نوبه ى خود ،سركوب آشكار
و توحش بار توده ى كارگر است .جمهورى
اسﻼمى سرمايه ،اما ،فقط به اين سياست ها
و راه كارهاى توحش بار بسنده نكرده است؛
فقط به روال مرسوم سركوب خونين اعتراض
و مبارزه ى كارگرى ،آزار و ارعاب ،زندان و
شكنجه ى ،توده ى كارگر هم اكتفا نكرده
است؛ در كنار همه ى اين ها ،شُ ست وشوى
مغزى سرگيجه آور و مرعوب كننده ى مذهبى
از بلندگوهاى مراكز و موسسات كار ،اجبار
توده ى كارگر به انجام فريضه هاى دينى ،چاقو
و چماق گله هاى اوباش اسﻼمى ،مُصادره ى
»خانه ى كارگر« و راه اندازى ديگر تشكل هاى
ارتجاعى وابسته به خود  -انجمن هاى اسﻼمى
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و شوراهاى اسﻼمى كار و -...در درون طبقه
را هم به مثابه سﻼحى مرگ بار عليه طبقه به
كار گرفته است .اين تشكل ها ،در دوره اى
از فعاليت خود  -با ايجاد انشقاق در صفوف
طبقه ،سركوب مبارزه ى ضدسرمايه دارى
آن ،هم كارى با نهادهاى امنيتى ،جاسوسى از
فعالين كمونيست و راديكال ،و -...خدمت
شايان توجهى به سرمايه و تقويت و تحكيم
آن در مراكز و موسسات كار ،و استثمار مُشدد
برده گان مزدى ،به انجام رساندند .رذالتى
تا سقف آسمان ،كه هم چنان تداوم دارد.
سركوب اعتصاب كارگران كفش ملى و بنز
خاور و ده ها كارخانه و موسسه ى ديگر ،كه
با هم كارى انجمن هاى اسﻼمى و شوراهاى
اسﻼمى كار و نيروهاى كُشتار سرمايه  -سپاه
پاسداران ،كميته هاى انقﻼب اسﻼمى ،بسيج
و -...صورت گرفت ،هيچ گاه از تاريخ جنبش
كارگرى زدوده نخواهد شد.
اين موانع ،هرچند مبارزه ى ضدسرمايه دارى
توده ى كارگر ،و تشكل يابى شورايى آن ها،
را با مُشكل مواجه مى سازد و از سُ رعت ﻻزم
در اين مسير مى كاهد ،اما موانعى ابدى و ازلى
و غيرقابل رفع نيستند و با استمرار اين مبارزه
و قوام و گُسترش آن ،ارتقا و تحكيم بيش تر
آگاهى طبقاتى توده ى كارگر ،و درايت و
هُشيارى فعالين كمونيست و راديكال طبقه،
از صحنه ى مبارزه ى طبقاتى برچيده خواهند
شد.
شكاف هاى درون طبقه
استفاده از حربهى رقابت و تفرقه و ايجاد
شكاف در صفوف طبقه ى كارگر ،يك
سياست و راه كار هميشگى سرمايه و يكى
از موانع مبارزه ى مستمر و همه جانبه ى
برده گان مزدى عليه بربريت سرمايه بوده
است .تاثيرات مخرب كارب ُرد اين حربه ،در
كنار سياست ها و راه كارهاى غيرطبقاتى و
نازاى گرايش رفرميستى طبقه ،كه به سهم
خود بر عُمق و دامنه ى اين شكاف ها افزوده
است ،پيكره ى يك پارچه ى طبقه ى كارگر
را چندپاره كرده است .شكاف جنسيتى بين
كارگران زن و مرد ،كارگران مولد و غيرمولد،
شاغل و بى كار» ،ايرانى« و »خارجى« ،و،...
از جمله ى اين شكاف ها هستند .شوربختى
طبقه ى كارگر است ،كه نيمى از طبقه ،زنان
كارگر ،در ازاى كار برابر از دست مزد برابر
برخوردار نيستند ،مورد تعرض و آزار جنسى
و زبانى واقع مى شوند ،قربانى مُقدم سياست
بى كارسازى سرمايه مى گردند ،و عﻼوه بر
نگاه _ دفتر سى و ششم

همه ى اين ها ستم خانگى همسران كارگر
خود را نيز تحمل مى كنند ،اما ،از حمايت
جدى و بى شائبه ى نيمه ى ديگر طبقه ى
خود برخوردار نمى گردند؛ شوربختى
طبقه ى كارگر است ،كه كارگران افغانى
تحت استثمار وحشيانه هستند ،سخت ترين
كارها با نازل ترين دست مزدها را از سر اجبار
مى پذيرند ،بار سنگين تبليغات كثيف بورژوا-
ناسيوناليستى را تحمل مى كنند ،اما ،صداى
مُحكم و رساى حمايت خواهران و برادران
هم سرنوشت خود را به گوش نمى شنوند.
براى قوام و گُسترش روزافزون مبارزه ى
ضدسرمايه دارى طبقه ى كارگر ،مى بايد از
شكاف هاى بى شمارى كه در بين توده هاى
كارگر فاصله و جدايى انداخته ،عبور كرد.
مبارزه ى برده گان مزدى عليه بربريت سرمايه،
جنبش آگاه طبقاتى عليه ناسيوناليسم ،آپارتايد
جنسى ،تفاوت هاى نژادى و قومى ،خرافات
مذهبى ،زن آزارى ،محروميت كودك ،و،...
است و چنين شكاف هايى را برنمى تابد.
 ارتش ميليونى بى كارها و بى اعتنايىشاغل ها
سياست خصوصى سازى و تعديل نيروى
انسانى ،در جلوگيرى از تنزل بيش تر نرخ
سود سرمايه ،ميليون ها كارگر را به صف
بى كاران رانده و به دست وحشت زاى فقر
و فﻼكت سپرده است .نرخ واقعى بى كارى
در ايران هيچ گاه به طور دقيق ،و بر حسب
روش هاى درست و استاندارد آمارگيرى،
اعﻼن نمى شود .شگفت اين كه حتا آمارهاى
نهادهاى رسمى جمهورى اسﻼمى » -مركز
آمار ايران«» ،مركز پژوهش هاى مجلس«،
»بانك مركزى«» ،وزارت تعاون ،كار و رفاه
اجتماعى« ،و  -...نيز با يك ديگر تفاوت
دارد .با درنظرداشت اين واقعيت ،به سُ راغ
آمار و ارقام مى رويم .جمهورى اسﻼمى
سرمايه ،جمعيت بى كاران را بين سه تا سه
و نيم ميليون نفر برآورد مى كند .آمارى كه،
بى شك ،ميزان واقعى لشكر بى كاران را
آشكار نمى سازد .با توجه به آن كه ميليون ها
كارگر كارگاه هاى كوچك از شمول قانون
كار ارتجاعى جمهورى اسﻼمى خارج هستند
و استخدام و اخراج آن ها از هيچ ضابطه اى
پيروى نمى كند؛ قــراردادهــاى موقت و
سفيدامضا ،كه شكل رايج استخدام نيروى كار
است و بيش از  ٧٠نيروى كار را در برمى گيرد،
چون يك عامل اصلى در اخراج سهل و آسان
اين جمعيت عظيم كارگرى به كار مى رود؛
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ميليون ها زن كارگر خانه دار در اساس كارگر
محسوب نمى شوند و در هيچ آمارى هم ثبت
نمى گردند؛ بسيارى از افراد جوياى كار ،فقط
با يك ساعت كار در هفته در ليست شاغلين
رديف مى شوند؛ و ،...بى شك ،ميزان واقعى
ارتش بى كاران بسيار بيش از اين است .و به
برآورد بسيارى از كارشناسان حوزه ى كار و
امور اقتصادى  -اجتماعى به شش ميليون،
و حتا بيش از آن ،مى رسد .به ويژه كه هر
ساله در حدود يك ميليون جمعيت جوان و
جوياى كار نيز به بازارهاى كار وارد مى شوند،
در حالى كه اقتصاد سرمايه دارى ايران توان
جذب و تامين اشتغال آن ها را ندارد .بنا به
آمارهاى غيرمطمئن »رسمى« در اين زمينه،
در طول سال هاى اخير ،حداكثر  ٥٥٠هزار
شغل در هر سال ايجاد شده و ،در واقع ،در
حدود نيم ميليون نفر ديگر از جمعيت جوان
و جوياى كار هر ساله به ارتش بى-كاران
افزوده گشته است.
نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار توسط
»مركز آمار ايران« ،پاييز  ،٩٩هر چند به لحاظ
داده هايى كه باﻻتر آمد ،به هيچ رو واقعيت
آمارى اشتغال و بى كارى را بيان نمى كند،
اما ،تا حدى وضعيت دهشت آور اشتغال
و بى كارى را منعكس مى نمايد .به گزارش
»چكيده ى نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار«،
اين مركز در پاييز  ،٩٩از  ٨٤ميليون جمعيت
كشور  ٦٢ميليون و  ٤٤٠هزار نفر بيش از
 ١٥سال سن دارند و در سن كار محسوب
مى شوند .از اين جمعيت در سن كار ،فقط
 ٢٥ميليون و  ٨٤٨هزار نفر »فعال« هستند؛ كار
مىكنند يا در جُ ست وجوى كار مى باشند .بر
اين اساس» ،نرخ مُشاركت اقتصادى« براى
جمعيت در سن كار ،با توجه به تعاريف به
شدت غلط و ناقصى كه از مفاهيمى چون
اشتغال و بى كارى و نرخ مُشاركت و ...ارائه
مى شود ،در حدود  ٤١درصد است .بنا به
همين گزارش ،در ايران  ٣١ميليون و ٢١١
هزار مرد باﻻى  ١٥سال سن دارند ،كه از
اين تعداد  ٢١ميليون و  ٤٥٧هزار نفر در
گروه »فعال« قرار مى گيرند؛ كار مىكنند يا
در جُ ست وجوى كار هستند .و بدين ترتيب،
»نرخ مُشاركت اقتصادى« براى جمعيت مرد
نزديك به  ٦٩درصد است .اين شاخص ،اما،
براى جمعيت زنان به شدت پايين تر است .به
گزارش »مركز آمار ايران« ،جمعيت زنان بيش
از  ١٥سال برابر با  ٣١ميليون و  ٢٢٨هزار نفر
است ،كه  ٤ميليون و  ٢٩١هزار نفر آن »فعال«
مى باشند؛ كار مىكنند يا در جُ ست وجوى
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كار هستند .با اين حساب ٢٦ ،ميليون و ٩٣٧
هزار نفر از جمعيت »فعال« زنان بى كار به
حساب مى آيند و »نرخ مُشاركت اقتصادى«
زنان ،بدين ترتيب ،به سقف  ١٤درصد كاهش
مى يابد .اختﻼفى به شدت فاحش در حوزه ى
اشتغال زنان و مردان ،كه فقط با سياست قرون
وسطايى و موحش آپارتايد جنسى جمهورى
اسﻼمى سرمايه قابل درك و دريافت است.
در همين گزارش »مركز آمار ايران« ،نرخ
بى كارى عمومى در فصل پاييز برابر  ٩,٤و
نرخ بى كارى جمعيت جوان  ١٦,٥درصد
برآورد شده است؛ يعنى از ميان كُل جمعيت
در سن كار ،نرخ بى كارى در حدود ١٠
درصد و در ميان جمعيت جوان ،در گروه
سنى بين  ١٨تا  ٣٥سال ،كه حدود  ٢٦ميليون
نفر برآورد مى شوند ،حدود  ١٦درصد ،برابر
 ٤ميليون نفر ،است .و  ٢٢ميليون نفر ديگر
اين جمعيت جوان ،شاغل هستند! اين آمار و
ارقام ،اما ،فقط با شُ عبده بازى مُمكن مى شوند!
كافى است تنها به اين نكته توجه داشته
باشيم ،كه بر حسب تعاريف به شدت غلط
و ناقص »مركز آمار ايران« ،همه ى آن هايى
كه در طول هفته ى مرجع ،هفته ى قبل از
آمارگيرى ،حداقل يك ساعت كار كرده اند ،در
ليست شاغلين وارد مىشوند .به اين ترتيب،
جمعيت انبوهى كه در واقعيت امر بى كار
هستند ،و دست مزد يك ساعت كار در هفته
حتا كفاف خريد يك تكه نان روزانه ى آن ها
را هم نمى دهد ،شاغل به حساب مى آيند! با
همين شُ عبده بازى ،آن هايى به طور رسمى
بى كار محسوب مى شوند ،كه به كار تماموقت
يا پارهوقت اشتغال نداشته باشند ،هفته اى يك
ساعت كار نكرده باشند ،و مهمتر اين كه به
طور »فعال« در جُ ست وجوى كار باشند.
اين جا هم جمعيت عظيمى از بى كاران ،آن ها
كه از يافتن كار ناا ُميد شده اند يا در بازارهاى
رسمى كار درخواست اشتغال نداده اند،
در آمار مزبور غيب مى شوند .اين ها در
اصطﻼح »مركز آمار« ،به »جمعيت غيرفعال«
تعبير مى گردند! فقط با چنين شُ عبده بازى و
دست كارى »مُعجزه آسا« در آمار است ،كه
»نرخ مُشاركت اقتصادى« به حدود  ٤١درصد
مى رسد و حدود  ٥٩درصد مابقى جمعيت
كشور ،به دﻻيل متفاوت ،در هيچ يك از دو
ليست شاغلين و بى كاران جاى نمىگيرند.
از آمارهاى غيرمطمئن و سرگيجه آور »رسمى«
مى گذريم و به همين اكتفا مى كنيم ،كه
در ايران تحت حاكميت پلشت جمهورى
اسﻼمى ،ارتشى عظيم و انبوه از بى كاران
نگاه _ دفتر سى و ششم

نيروى كار است .و فروشنده ى نيروى كار،
نه فقط كارگر مولد ،كه كارگر غيرمولد نيز
هست .در آراى ماركس ،انسان كارگر تنها
كارگر شاغل در كارخانه يا كارگاه توليدى
نيست .او بر رابطهى خريد و فروش نيروى
كار تاكيد مى كند؛ اين رابطه ،به مثابه
خصلت نماى شيوهى توليد سرمايه دارى،
را توضيح مى دهد؛ از كارگرانى صحبت
مى كند ،كه نيروى كارشان با سرمايه ى
غيرمولد مبادله مىشود؛ كارگرانى كه نيروى
كارشان را نه با سرمايه ،كه با درآمد مبادله
مىكنند؛ و كارگرانى كه محصول كارشان،
توليدات غيرمادى است .همهى اين ها كارگر
و جزيى از پيكره ى واحد طبقهى كارگر به
شمار مى آيند.
ماركس در تحليل از سرمايه ،توليد ارزش
اضافى ،و ،...البته ،كار مولد و غيرمولد و
جايگاه هر يك از آن ها در نظام سرمايه دارى
را از هم تفكيك مى كند .از نظر او ،در نظام
سرمايه دارى كارى مولد محسوب مى شود،
كه به طور مستقيم به سرمايه تبديل مى گردد.
ماركس تاكيد مى كند ،كه

وجود دارد .بى كارى ريشه در نظم سرمايه
دارد و ارتش ذخيره ى كار ،جزء ﻻينفك
كاركرد توليد كاپيتاليستى و پاشنه ى آشيل
طبقه ى كارگر در كُليت آن است .سياست
بى كارسازى ،يك راه كار اصلى بورژوازى
در انقياد طبقه ى كارگر و ارزش افزايى
فزون تر سرمايه است؛ از يك سو ،به يُمن
اخراج توده هاى كارگر از هزينه هاى كار
مى كاهد .و از دگر سو ،شدت استثمار و فشار
كار را بر توده هاى شاغل كارگر را با تهديد
به جايگُ زينى آن ها ،به اعتبار وجود ارتش
ذخيره ى كار ،به مراتب افزايش مى دهد.
نتيجه ى اين سياست دوسويه ى بورژوازى،
ايجاد تفرقه و رقابت در صفوف نيروى كار،
تشديد فشار كار ،دست مزدهاى نازل ،حذف
خدمات و كاهش تامينات اجتماعى ،فقر و
فﻼكت فزاينده ،و برقرارى سكوت گورستانى
در مراكز و موسسات كار است؛ به ويژه كه
فقدان مبارزه و جنبش مستمر و همه جانبه ى
ضدسرمايه دارى توده ى كارگر ،عدم وجود
اتحاد و هم بستگى شاغلين و بى كاران طبقه
به مثابه يك پيكره ى واحد ،به بود و بقاى اين
وضعيت دهشت بار ميدان مى دهد و تمكين
به ستم و استثمار سرمايه را عملى مى سازد.
نتيجهى ناگُزير اين سياست بورژوازى ،فقط،
به سيادت بيش از پيش سرمايه بر حيات
اجتماعى طبقه ى كارگر و انقياد فزون تر
توده ى كارگر مُنجر مى گردد .تجربهى طبقهى
)ماركس،
كارگر جهانى به وضوح نشان مىدهد ،به
هر ميزانى كه توده ى كارگر از كار اخراج »كار مولد و غيرمولد« ،ترجمه ى زنده ياد
مىگردند ،فقر و فﻼكت در سطح كُل طبقهى منصور حكمت» ،بسوى سوسياليسم«،
كارگر عموميت بيشترى مىيابد؛ برده گان شماره ى اول( در ادامه ،اما ،به طور موكد
مزدى تحت فشار هيوﻻى تامين معاش بيش توضيح مى دهد كه هرچند بخشى از طبقه ى
از پيش فرسوده مىشوند؛ و براى دورهاى كارگر توسط سرمايه ى نامولد به كار گرفته
طوﻻنى تر اسير تع ُرض و توحش سرمايه مى شود ،اما ،كار غيرمولد اين بخش از طبقه
باقى مىمانند .از اين رو ،مبارزه عليه سياست به لحاظ الزامات كُل سرمايه ى اجتماعى به
بى كارسازى بــورژوازى ،نه فقط مبارزهى همان درجه ضرورى است ،كه كار كارگران
ميليونها كارگر بى كار ،كه ضرورت بى چون مولد ﻻزم است!
و چراى مبارزهى كُل طبقهى كارگر عليه اين ماركس با تحليل و تفكيك كار مولد و
پديده ى شوم است .مبارزه عليه بى كارى ،غيرمولد ،موقعيت بخش هاى مختلف طبقه ى
جزيى مهم و پيوسته از مبارزه ى مستمر و كارگر و رابطه ى سرمايه با آن ها را روشن
همه جانبه ى ضدسرمايه دارى طبقه ى كارگر مى سازد ،تا ضمن جلوگيرى از پراكندگى
است ،كه با طرح مطالبه ى امنيت شُ غلى ،صفوف طبقه ى كارگر ،با توجيه چنين
كاهش ساعات كار ،و بيمه ى بيكارى مناسب تفاوتى ،الزام اتحاد و هم بستگى كُل طبقه
و مُكفى ،ظرفيت عظيم سازمان يابى متحد و در مبارزه عليه بربريت سرمايه را يادآورى
نمايد .پس ،تفكيك كار مولد و غيرمولد
هم بسته ى نيروى كار را فراهم مى آورد.
و قايل شدن تفاوت ميان آن ها ،و تاكيد بر
اين كه ارزش اضافى توسط كارگران مولد
 بافت كارگرى ،كار مولد و غيرمولد،كارگر در جامعه ى سرمايه دارى ،فروشنده ى ايجاد مى شود ،به هيچ رو ،به معنى اهميت
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كار مولد و بى اهميتى كار غيرمولد  -كار در
بخش هاى مالى ،بازرگانى يا خدماتى -نيست.
در توليد سرمايهدارى ،هر دوى اين كارها،
مولد و غيرمولد ،الزامى هستند .و تحليل
و تفكيك آن ها ،همان طور كه آمد ،فقط به
منظور تعيين جايگاه هر يك از آن ها در توليد
سرمايهدارى ،و از منظر توليد ارزش اضافه،
صورت مى گيرد.
به عﻼوه ،نفس تثبيت موقعيت انسان كارگر
به مثابه فردى كه نيروى كارش كاﻻست و
زندگى و موجوديت اجتماعى اش منوط به
فروش اين نيرو است ،خود ،بارزترين گواه
»كارگر« بودن و »تعلق« به طبقهى كارگر
است .فروشندهى نيروى كار ،مستقل از اين
كه كارش با سرمايهى مولد مبادله مى شود يا
با درآمد سرمايه دار و يا كار پرداخت شدهى
كارگر مزدى ،كسى است كه جز نيروى
كارش ،مالك هيچ چيز نيست .او مجبور به
فروش اين نيرو است و خريد نيروى كار
او توسط سرمايه دار ،مستقيم يا غيرمستقيم،
شرط ارزش افزايى سرمايه است .همگى آن ها
اجزاى اُرگانيك يك طبقه ى واحد را تشكيل
مى دهند و تشكل كارگرى بايد ظرف فراگير
سازمان يابى ،اتحاد و هم بستگى ،و ا ِعمال
قدرت يك پارچه ى همه ى آن ها در مبارزه
عليه ستم و استثمار سرمايه باشد.
 زنان طبقه ،حسرت هم بستگى نيمديگر طبقه،
توصيف موقعيت طبقه ى كارگر در اقتصاد
سرمايه دارى ،بدون شرح وضعيت زنان
كارگر كامل نيست .جامعه ى سرمايه دارى
بر بُنيان پروسه ى خريد و فروش نيروى
كار ،توليد اضافه ارزش از محل كار پرداخت
نشده ى كارگران ،تبديل اضافه ارزش به
سرمايه و جدايى هر چه بيش تر و عميق تر
توده هاى كارگر از محصول كار خود استوار
است .سرمايه در سرشت و ذات خود جز به
اصل »سود« به هيچ معيار و مﻼك ديگرى
قايل نيست .استثمار مُشدد زنان كارگر،
اعمال تبعيض و نابرابرى نسبت به آن ها،
سرشكن كردن كُليه ى اشكال كار خانگى
بر دوش آن ها ،و ...جزء مهمى از سياست
سرمايه دارى ،و اصل »سود« آن ،است .در
حاكميت جمهورى اسﻼمى ،اين جا كه قوانين
مذهبى ارتجاعى كارب ُرد و معنايى بس عظيم
و جان كاه دارد ،تعدى نسبت به زنان كارگر
با توحشى به مراتب بيش تر از ساير جوامع
سرمايه دارى صورت مى گيرد.
نگاه _ دفتر سى و ششم

بنا به گزارش »مركز آمار ايران« ،پاييز ،٩٩
از  ٣١ميليون و  ٢٢٨هزار نفر جمعيت زنان
در سن كار ،فقط  ٤ميليون و  ٢٩١هزار نفر
شاغل هستند .با توجه به توزيع زنان كارگر
در بخشهاى كشاورزى ،صنعت )كارگاههاى
كوچك ده نفر و كم تر از آن( ،و انبوه كارهاى
خدماتى و نيز كارهاى خانگى ،كه در اين
آمارها منعكس نمى شوند ،سهم واقعى زنان
در بازارهاى كار به طور قطع بسيار بيش از
اين ارقام است.
زنان كارگر در هيچ زمينه اى از حقوق مساوى
با مردان كارگر برخوردار نيستند .دست مزدى
كه در برخى از واحدهاى توليدى به زنان
كارگر پرداخت مى شود ،گاه حتا از يك سوم
دست مزدهاى ناچيز رسمى نيز نازل تر است.
با آن كه از دست مزد زنان كارگر ،مانند مردان
كارگر ،مبلغى به عنوان بيمه )هفت درصد
دست مزد( بابت خدمات درمانى و حقوق
بازنشستگى و ...كسر مى شود ،اما در صورت
فوت يك زن كارگر ،بيمه و مزاياى ساليان
دراز كار او به فرزندان او تعلق نمى گيرد و
پس اندازى كه طى سال ها از محل حق بيمه ى
او جمع شده ،توسط دولت سرمايه مُصادره
مى شود! به عﻼوه ،قوانين به ظاهر حمايتى،
چون قانون بازنشستگى پيش از موعد زنان
كارگر ،با  ٢٠سال سابقه ى كار و  ٤٢سال سن،
كه تنها شامل  ٢٠روز دست مزد مى شود ،نيز
در واقع نه حمايت از زنان كار ،بلكه روشى
براى خارج كردن زنان از بازارهاى كار و
كاستن از بار مسئوليت كارفرمايان است.
بر اساس ماده ى هفت قانون كار ،كارگاههاى
كوچك با كارگران كم تر از ده نفر ،از مقررات
قانون كار مسثتنى هستند .نيروى كار اغلب
اين كارگاهها ،زنان كارگر هستند كه بدون هيچ
گونه حق بيمه ى درمانى ،بيمه ى بازنشستگى،
مرخصى ساليانه ،مرخصى زايمان ،با ساعات
كار طوﻻنى و طاقت فرسا و دست مزد بسيار
نازل ،بدون هيچ نظارتى در رعايت ايمنى
كار و بهداشت محيط ،به كارهاى به اصطﻼح
»شكننده« اشتغال دارند .كارفرمايان اين گروه
از زنان كارگر را ،جهت كاهش هزينهها و
سودآورى افزون تر ،با قراردادهاى كوتاهمدت
سه يا شش ماهه استخدام مى كنند و ،بدين
ترتيب ،آن ها را از هر گونه مزاياى قانونى
محروم مى نمايند.
خصوصى سازى و تعديل نيروى كار ،كه
به ويژه با اخراج گُسترده ى زنان كارگر از
بازارهاى كار هم راه بوده است ،باعث شده
زنان كارگر به كارهاى نيمه وقت يا كنتراتى با
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دست مزدهاى بسيار نازل و شرايط بس دشوار
كار سوق داده شوند .خياطى ،سرى دوزى،
قطعه كارى ،دوركارى ،ساخت وسايل يدكى
و مكانيكى ساده ،صاف كردن ميخ و ...يا
انجام كارهايى چون خشك كردن سبزى،
خُ رد كردن قند ،پختن غذا ،و تهيه و بسته بندى
محصوﻻت خانگى براى رستوران ها و
سوپرماركت ها در خانه ،تنها نمونه هايى از
اين گونه مشاغل هستند .زنان كارگر اين گونه
مشاغل ،كه سود بسيارى براى كارفرمايان در
بردارد ،دست مزدهاى به شدت نازل دارند،
به طور نامحدود و اغلب در طول شبانه روز
مشغول كار هستند ،اغلب فرزندان خود را نيز
به كمك مى گيرند ،و از هر گونه خدمات و
بيمه هاى اجتماعى نيز محروم مى باشند .بر
اساس اعﻼم »وزارت تعاون« ،در پايان سال
 ،٩٨نزديك به  ٢١٤شغل خانگى شناسايى
شده است ،كه بيش از  ٩٠درصد نيروى كار
آن ها را زنان كارگر تشكيل مىدهند.
موقعيت زنان تحصيل كرده و دانش گاهى در
بازارهاى كار نيز به همين روال است .در حالى
كه  ٦١درصد ورودى دانش گاهها در ايران را
زنان تشكيل مىدهند و بخش مهمى از نيروى
كار بالقوه محسوب مىشوند ،اما با اين حال،
جمعيت زنان بى كار تحصيلكرده دو تا سه
برابر فارغالتحصيﻼن بى كار مرد است .آمار
واقعى ،اما بسيار بيش تر از اين است .برخى
گزارشات آشكار مى كند ،كه از مجموع
پنج ميليون و  ٣٠٥هزار زن فارغ التحصيل
دانش گاهى ،در سال  ،٩٨فقط يك ميليون
و  ٢٨٢هزار نفر شاغل ٥٤٦ ،هزار نفر در
جستوجوى شغل ،و سه ميليون و  ٤٧٦هزار
نفر خانه نشين هستند.
پرداخت به وضعيت زنان كارگر ،بدون
اشــاره اى هر چند گُذرا به كار و زندگى
جان كاه زنان كارگر خانه دار تكميل نخواهد
شد .ميليون ها زن كارگر با كار سخت و
طاقت فرسا و رايگان ،بدون هيچ گونه
دست مزد و برخوردارى از هيچ نوع بيمه و
تامين اجتماعى ،وقت و انرژى خود را صرف
رسيدگى به مردان كارگر ،تربيت كودكان،
نگه دارى از سال مندان ،پُخت و پز ،رُفت
و روب ،و ده ها فعاليت پُر زحمت ديگر
براى راحتى و آسايش خانواده ى كارگرى
و توليد و بازتوليد نيروى كار در جامعه ى
سرمايه دارى مى كنند .سرمايه دارى نه تنها
از كار رايگان ميليون ها زن كارگر خانه دار
به سودهاى سرشار دست مى يابد ،بلكه با
هزينه نكردن سرمايه هاى هنگُ فت جهت ايجاد
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موسسات نگه دارى از كودكان و سال مندان
و تمام آن چه كه ﻻزمه ى بازتوليد نيروى كار
در چرخه ى سرمايه هست نيز بر كوه مُرتفع
اضافه ارزش هاى خود مى افزايد.
اين ها ،اما ،تنها مُشكﻼت زنان كارگر در
بازارهاى كار ،و در جامعه ى ايران ،نيستند.
يك مُشكل جدى زنان كارگر وجود شكاف
جنسيتى و نقش فرودست آن ها ،نه فقط در
بازارهاى كار ،كه حتا در خانواده ى كارگرى
است ،كه به عﻼوه مانع شركت گُسترده ى
آن ها در اعتراضات و مبارزات كارگرى و
بسيارى از فعاليت هاى اجتماعى و سياسى
و فرهنگى نيز مى گردد .تبعيض و نابرابرى
جنسيتى عليه زنان يك واقعيت انكارناپذير
در جامعه ى سرمايه دارى است ،كه با وجود
و كارب ُرد قوانين مذهبى و ارتجاعى جمهورى
اسﻼمى سرمايه بيش از پيش در تار و پود
جامعه ى ايران تنيده شده است .جداسازى
جنسيتى زنان و مردان كارگر در همه ى
سطوح جامعه ،و در تمامى مراكز كار ،به
شدت ا ِعمال مى گردد .تبعيض و نابرابرى
سرمايه دارى نسبت به زنان كارگر ،كه در
زمينه ى استخدام ،دست مزد ،آموزش هاى
تخصصى ،بيمه هاى اجتماعى و ده ها و
صدها حوزه ى ديگر در قوانين رسمى مدون
شده و اجرايى مى شود ،با خشونت رفتارى و
كﻼمى و شوخى هاى جنسى كارفرمايان ،و نيز
مردان كارگر ،در مراكز كار توام شده و زنان
كارگر را مى آزارد .عدم هم كارى بسيارى از
مردان كارگر با زنان در انجام كارهاى خانه و
نگه دارى كودكان ،و باور نادرست به »زنانه«
بودن اين كارها ،هم جزيى از نظام تبعيض و
نابرابرى سرمايه نسبت به زنان كارگر است.

رفع قطعى و بى شائبه ى شكاف جنسيتى در
طبقه ى كارگر ،كه شوربختانه نيمى از پيكره ى
اين طبقه را از شركت فعال و موثر در مبارزه
عليه بربريت سرمايه و از تعيين سرنوشت
هستى اجتماعى خود مُنفك مى سازد ،از
چنان اهميت تعيين كننده اى برخوردار است
كه بدون آن ،به هيچ رو ،نمى توان از طبقه ى
واحد و يك پارچه ،از آگاهى طبقاتى هم گون
و عموميت يافته ،و از مبارزه ى متحد و
هم بسته عليه ستم و استثمار سرمايه سُ خن
گفت!
 قراردادهاى موقت و سفيدامضارواج قراردادهاى موقت يا سفيدامضاى كار
چون شمشير داموكلوسى است ،كه بر فراز سر
توده ى كارگر گرفته شده و هستى اجتماعى
آن ها را فراتر از تمامى مرزهاى پيشين به
مُخاطره انداخته است .كارب ُرد اين سياست،
با بيكارسازى كارگران فى الحال شاغل و
سپس استخدام مجدد آنها با دست مزدى
بسيار نازل تر و شرايطى بسيار بى تامين تر
از گذشته ،طبقهى كارگر را در كُليت خود
در وضعيت يك »برده گى نوين« قرار داده
است .به ويژه كه رواج قراردادهاى موقت يا
سفيدامضاى كار تنها به كارگاه هاى كوچك با
ده كارگر و كم تر از آن ،كه از دايرهى شمول
قانون كار خارج هستند ،محدود نمانده و به
ُسرعت به بسيارى از كارخانه ها و صنايع
بزرگ نيز گُسترش يافته است .وجود لشكر
عظيم بى كارانى ،كه در جُ ست وجوى كار
در پشت درهاى كارگاه ها و كارخانه ها
صف كشيده اند ،و تهديد دايمى ناشى از
به كار گرفتن آنها با قراردادهاى موقت يا

سفيدامضاى كار ،عﻼوه بر سود سرشارى كه
نصيب سرمايه دارى مى سازد ،به رقابت و
تفرقه فزاينده در درون طبقهى كارگر نيز دامن
مىزند .رواج اين قراردادهاى كار ،در وتقع،
وجه مُكمل سياست موحش بى كارسازى
بورژوازى در ق ِبال طبقه ى كارگر است.
آمارها در حوزه ى قراردادهاى موقت و
سفيدامضاى كار متفاوت است .از شمول بيش
از  ٧٠درصد نيروى كار آغاز مى شود و تا
احاطه ى حدود  ٩٠درصد توده هاى كارگر،
در بازارهاى كار رسمى و غيررسمى ،را در
برمى گيرد .برده گان مزدى داراى قراردادهاى
موقت و سفيدامضا ،اغلب ،به مُدت يك سال
يا حتا كم تر از آن ،بدون بهره مندى از هر گونه
مزاياى حداقلى ،استخدام مى شوند .انعقاد
قراردادهاى موقت ،كه با بخش نامه اى در
ابتداى دهه ى هفتاد ،در »دولت سازنده گى«
صــادر شد و چند سال بعد با تصويب
دادنامه ى » ١٧٩ديوان عدالت ادارى« ،حتا
در انواع كارهاى با ماهيت مستمر نيز مُجاز
قلمداد گشت ،به يُمن نتيجه ى خيره كننده ى
خود در »برده گى نوين« طبقه ،به سُ رعت با
قراردادهاى سفيدامضا تكميل شد و آتشفشان
ارزش افزايى سرمايه را فوران كرد.
با قراردادها موقت و سفيدامضاى كار ،انسان
كارگر از هر گونه حقى در مقابل سرمايه دار و
كارفرما محروم مى گردد .كاهش عمومى سطح
دست مزدها ،حذف بيمه ى بيكارى و ساير
تامينات اجتماعى ،بيكارسازى سهل و آسان
توده ى كارگر ،ارزانى شديد هزينه ى نيروى
كار ،و سودآورى سرشار سرمايه ،از اهداف
اصلى تغيير و اصﻼح قانون كار ارتجاعى
جمهورى اسﻼمى در رواج قراردادهاى موقت

استثمار مُشدد ،افزايش وحشيانه ى شدت كار،
انجماد و تعويق طوﻻنى دست مزد ،قراردادهاى
موقت و سفيدامضا ،كاهش شديد سقف بيمه هاى
اجتماعى ،اخراج و بى كارسازى گُسترده ،فقر و فﻼكت
فزاينده ،و ،...هر يك به نوبه ى خود ،سركوب آشكار و
توحش بار توده ى كارگر است .جمهورى اسﻼمى
سرمايه ،اما ،فقط به اين سياست ها و راه كارهاى
توحش بار بسنده نكرده است؛  ...در كنار همه ى
اين ها ،شُ ست وشوى مغزى سرگيجه آور و مرعوب
كننده ى مذهبى از بلندگوهاى مراكز و موسسات
كار ،اجبار توده ى كارگر به انجام فريضه هاى دينى،
چاقو و چماق گله هاى اوباش اسﻼمى ،مُصادره ى
»خانه ى كارگر« و راه اندازى ديگر تشكل هاى
ارتجاعى وابسته به خود  -انجمن هاى اسﻼمى و
شوراهاى اسﻼمى كار و -...در درون طبقه را هم به
مثابه سﻼحى مرگ بار عليه طبقه به كار گرفته است.
نگاه _ دفتر سى و ششم
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و سفيدامضاى كار بوده است.
سياست تصفيه و اخراج و بازخريد كارگران
رسمى و قديمى موسسات توليدى و خدماتى
و جايگزينى آن ها با برده گان مزدى تحت
قرارداد موقت و سفيدامضا يك مُعضل جدى
طبقه ى كارگر در شرايط حاضر است .با اين
گونه قراردادها ،طبقه ى كارگر به طور مرتب
و فزاينده اى امكان اشتغال رسمى را از دست
مى دهد و به ناچار به موضع تدافعى كشانده
مى شود؛ سرمايه امكان مى يابد ميليون ها
كارگر را با دست مزدهاى بسيار نازل و بدون
بهره مندى از امنيت شغلى و بيمه ى بيكارى
و ...به كار گيرد و با تحميل سخت ترين
شرايط كار ،بيش ترين ميزان ارزش افزايى
سرمايه را تامين نمايد؛ و ،در عين حال،
شرايط مناسبى براى گرايش رفرميستى و
تشكل هاى زرد دولتى چون »خانه ى كارگر«
و »شوراهاى اسﻼمى« ايجاد مى گردد ،تا
بخشى از توده هاى كارگر را در اعتراض به
اين قراردادهاى »ارتجاعى« به دفاع از قانون
كار به همان اندازه »ارتجاعى«جمهورى
اسﻼمى بكشانند.
تعدى موحش جمهورى اسﻼمى سرمايه
به هستى اجتماعى طبقه ى كارگر ،فقط ،به
رواج اين قراردادهاى ارتجاعى كار ختم
نمى شود .مُتعاقب اين قراردادها ،مدتى است
كه »تسويه حساب سفيد« هم پا به ميدان
گذاشته است! »تسويه حساب سفيد« ،در
واقع ،برگه اى است كه به امضاى كارگر
مُتقاضى كار مى رسد» :من هيچ حقى ندارم!«
»تسويه حساب سفيد« ،اخراج و بى كارسازى
توده هاى كارگر را از آن چه كه تاكنون وجود
داشته ،به مراتب سهل تر و آسان تر مى كند؛
دست كارفرما و سرمايه دار در تعيين مقررات،
شدت و فشار كار ،را به شدت باز مى گذارد،
و هستى اجتماعى طبقه را به مرز نيستى و
انهدام مى كشاند .در مبارزه عليه بربريت
سرمايه ،تﻼش براى الغاى قراردادهاى موقت
و سفيدامضا ،و به زُباله دانى انداختن برگه ى
»من هيچ حقى ندارم!« ،بى شك ،از اهميتى
وافر برخوردار است .طبقه ى كارگر آگاه در
اين مبارزه ،به چيزى كم تر از بيش ترين حد
»حق« ،در تمامى عرصه هاى هستى اجتماعى،
براى خود و جامعه ى بشرى قانع نيست!
***
تشكل و سازمان يابى شورايى طبقه ى كارگر،
با چشم انداز الغاى كار مزدى ،محصول
مبارزه ى مستمر و همه جانبه ى برده گان
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مــزدى عليه بربريت سرمايه اســت .اين
مبارزه ى ناگُزير ،به رغم ا ُفت و خيزها ،ناشى
از موقعيت انسان كارگر در جامعه اى است كه
جان او را وثيقه ى ارزش افزايى سرمايه كرده
است .در اين ميان ،وظيفه ى سترگ پيوند و
هم آهنگى بين حلقه هاى پراكنده ى مبارزه ى
توده ى كارگر ،و برقرارى چشم انداز طبقاتى
بر تارك آن ،به عُهده ى فعالين كمونيست و
راديكال طبقه است .پيش رفت هاى غيرقابل
برگشت مبارزه ى جارى ،در گرو انجام
اين امر خطير است .كار سختى است ،اما،
نامُمكن نيست؛ به ويژه اگر از خاطر نبريم،
كه زندگى در اين جهنم تن سوز و تحمل
تعديات موحش جمهورى اسﻼمى سرمايه
از هر كار ديگرى سخت تر و جان كاه تر
است .يكى ،به رغم سختى ها ،به رهايى و
آزادى ما از انقياد سرمايه و برده گى مزدى
آن مى انجامد؛ و ديگرى هستى اجتماعى
ما را گام به گام ،با تحمل رنج و شكنجى
توصيف ناشدنى ،به مرز نيستى و انهدام
مى كشاند .اما ،چگونه مى شود اين كار
سترگ و خطير را به انجام رساند ،آن هم در
شرايط اختناق و سركوب خونين جمهورى
اسﻼمى و بگير و ببند فعالين كارگرى؟ آن ها
كه با سوخت و ساز درونى طبقه ى كارگر
آشنايند ،به روشنى مى دانند هيچ مبارزه ى
كارگرى در هيچ كارخانه و موسسه اى
بدون وجود تعدادى فعال كارگرى ،كه مورد
اعتماد و وثوق ساير كارگران باشند ،و نقش
موثر آن ها در رفع موانع برپايى اين مبارزه،
به جريان نمى افتد .كثرت مبارزه ى طبقه ى
كارگر در اين سال هاى متاخر ،خود يك نشان
بارز وجود تعداد قابل توجهى از اين فعالين
كارگرى است ،كه در محافل و در متن روابط
طبيعى به بحث و مشورت و تصميم گيرى
پيرامون سرنوشت مبارزه ى مشترك خود
عليه ستم و استثمار سرمايه دارى مى پردازند.
آن ها ،در كنار ميليون ها آحاد طبقه ى كارگر،
در كارخانه ها و كارگاه ها ،شركت هاى
خدماتى ،بيمارستان ها و ...مشغول به كارند
و در محﻼت كارگرنشين بى شُ مارى كه در
حاشيه ى شهرها شكل گرفته اند ،در كنار هم
زندگى مى كنند .ارتباط و معاشرت طبيعى
آن ها ،در محل كار و زندگى ،بستر مناسب
شكل گيرى محافل فعالين كارگرى و بحث و
مشورت پيرامون مسايل مبتﻼى طبقه ى كارگر
است .به هر ميزان كه چنين فعاليتى بيش تر
به جريان افتد ،به همان نسبت هم محافل
فعالين كارگرى بيش ترى به وجود خواهند
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آمد ،نياز به نزديكى و هم آهنگى با يك ديگر
را بيش تر لمس خواهند كرد ،و زمينه ى اتحاد
و هم بستگى مبارزه ى جارى توده ى كارگر
هم بيش تر مُمكن خواهد گشت.
لوكوموتيو مبارزه ى طبقه ى كارگر عليه ستم
و استثمار سرمايه دارى ،در روزهايى كه
از راه مى رسد ،شتابى بيش از اين خواهد
يافت .وضعيت بحرانى و انفجارى جامعه ى
سرمايه دارى ايران  -در متن بحران ساختارى
فرساينده ى اقتصاد سرمايه دارى ايران ،تبعات
منفى پاندومى كرونا ،ارتشا و فساد گُسترده،
و بُن بست سياسى و اجتماعى جمهورى
پلشت اسﻼمى  -اردوى كار و سرمايه را هر
چه بيش تر و متعارض تر در برابر هم قرار
مى دهد .ما بر سر يك دو راهى سرنوشت ساز
تاريخى ايستاده ايم .و نا گُزير به انتخاب
هستيم؛ يا به وضعيت جهنمى حاضر ،كه دم
به دم تن سوزتر مى شود ،گردن مى نهيم و
در مقابل تعديات موحش جمهورى اسﻼمى
سرمايه به همين حد از اعتراضات و مبارزات
پراكنده و دور از هم ،تا زمانى كه از نفس
بيافتيم و از هستى اجتماهى ساقط بشويم،
ادامه مى دهيم؛ يا با اتحاد و هم بستگى ميليونى
خود ،آماده ى مبارزه اى مستمر و همه جانبه
عليه بربريت سرمايه ،با دورنما و چشم انداز
الغاى كار مزدى ،مى گرديم .اين راه ،هر چند
سخت است و دشوارى فراوان دارد ،اما تنها
راهى است كه اگر با آگاهى طبقاتى ما ،قدرت
متحد و هم بسته ى ما ،درايت و هُشيارى ما،
هم راه شود ،مى تواند رهايى و آزادى ما ،و
كُل جامعه ى بشرى ،از پيشاتاريخ خود را به
ارمغان آورد!
مه ٢٠٢١
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ا عتصاب

فريده ثابتى

در گير بين دو لحظه
بين دو انتخاب
ماندن در قاموس تكرار
حركت در راستاى تغيير.
رخوت ماندن
با پاى ُسست
بختك تقدير
تابوى سرنوشت.
مترسك آزادى
در قانون سرمايه
پذيرش استثمار
در ترازوى نابرابر
يك معامله
فروش نيروى كار
با دست مزد فقر.
دست مزدهاى فقر
تا نيمه هاى ماه
دست مزدهاى يخ زده
دست مزدهاى ناپرداخته.
شرم از نگاه كودك خانه
با دست هاى خالى
فرياد اعتراض
اعﻼم اعتصاب
در جاى جاى
خانه ى ويران.
فرياد اعتراض!
آگوست ٢٠٢٠
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مبارزات كارگران مجتمع كشت و
صنعت هفت تپه ،صعودها و سقوط ها!

شركت نيشكر هفت تپه در نزديكى شهر شوش
و در حدفاصل  ٤٥كيلومترى جاده ى انديمشك
به اهواز ،در استان خوزستان ،قراردارد .كشت
و بهره بردارى از نيشكر در اين منطقه به طور
رسمى از سال  ١٣٤٥با نام شركت و انجام
عمليات كشاورزى براى توليد نيشكر و ايجاد
صنايع و فرآورده هاى وابسته آغاز گرديد.
در سال  ،١٣٩١پروژه ى بازسازى و نوسازى
تجهيزات مكانيكى با هدف افزايش بارآورى
كار و افزايش توليد شكر و محصﻼت جانبى،
بر عُهده ى شركت نوسازى صنايع ايران قرار
گرفت .در كنار توليد شكر زرد و سفيد از
ساقه ى نيشكر ،كارخانههاى كاغذ پارس توليد
كاغذ با استفاده از تفاله ى نيشكر موسوم به
باگاس ،Bagasse ،شركت حرير خوزستان
)توليد كاغذ بهداشتى يا تيشو( ،شركتهاى
خوراك دام و طيور ،مﻼس )پساب شربت
بعد از قندگيرى كه حاوى مواد شيميايى شامل
پﻼريزاسيون ،ساكارز و قند انورت( ،تخته فشرده
و غيره با استثمار گروه كثيرى كارگر به توليد
ارزش اضافى و سرمايه مشغولند .طبق اظهارات
مالك سرمايه دار شركت ،در سال  ،١٣٩٩حاصل
استثمار كارگران اين شركت به توليد ١٩٥٠٠
تُن شكر خام ٢٣٩٠ ،تُن شكر سفيد ٤٩٠٠ ،تُن
مﻼس ٨٤٤٧٠ ،تُن باگاس و  ٢٠٣٦٦تُن شكر
زرد و ساير كاﻻهاى سرمايه اى انجاميده است.
ناگفته پيداست كه همگى اين كاﻻها سرمايه اى
و محتوى ارزش افــزوده عظيمى حاصل كار
كارگرانند ،كه محصوﻻت استراتژيك با بازار
جهانى و از محصوﻻتى هستند كه طيف وسيعى
از مصرف كنندگان مختلف شامل مصارف
خانگى ،صنايع غذايى ،صنايع داروسازى و
غيره مى باشند .مجتمع نيشكر هفت تپه از جمله
واحدهاى عظيم صنعتى است ،كه بيش از  ٣هزار
كارگر را مورد استثمار وحشيانه قرار مى دهد.
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كارخانه از بخش هاى مختلف با تعداد متفاوت
كارگر و قراردادهاى گوناگون تشكيل مى شود.
بخشى از آن ها در فصولى از سال دو يا چند
شيفت در روز كار مى كنند و هر شيفت صدها
كارگر را سﻼخى مى نمايد) .در دهم دى ٩٩
يكى از مديران شركت از  ٢٣٠٠كارگر نى بُر ،كه
در فصل جديد شروع به كار كرده اند ،صحبت
كرد و از اهداف شركت در توليد  ٤٠تا  ٥٠هزار
تُن شكر سفيد نام برد(.
كشت و صنعت هفت تپه در تمامى طول
دهه هاى اخير ،يكى از پُر خروش ترين و
پُر شورترين كانونهاى اعتراض و مبارزه ى
كارگران در جامعه ى ما بــوده اســت .اگر
بگوييم كه در اين فاصله ى طوﻻنى چندين ده
ساله ،تودههاى كارگر اين مجتمع ،هيچ سالى
را بدون كارزار و جنگ و ستيز جدى عليه
شدت استثمار و تعرضات سرمايه به پايان
نبردهاند ،مسلما سخن اغراق آميزى نگفته ايم.
اين مبارزات طبيعتا فراز و فرود داشته است.
گاه روند اوج پيش گرفته است و گاه دچار
ا ُفت شده است .در سالهاى دهه ى شصت،
حتا در روزهاى اوج جنگ آفريده ى سرمايه
و دولتهاى سرمايهدارى ايران و عراق ،در
شرايطى كه جمهورى اسﻼمى نفس كشيدن
هر كارگر را با مستمسك »شرايط جنگى!« در
نُطفه خفه مىساخت ،باز هم كارگران هفت تپه،
به رغم موقعيت ويژه ى اين مجموعه ى عظيم
صنعتى و نزديكى بسيار زياد آن به كانونهاى
مشتعل جنگ ،دست از مبارزه نكشيدند .آن ها
اعتصابات توفندهاى را در همين سالها عليه
تهاجمات سرمايه ،سرمايهداران دولتى و دولت
سرمايه )از ابتداى روى كار آمدن بورژوازى
دينى ،دولت جمهورى اسﻼمى مالك شركت
بوده است( سازمان دادند .كارگران در دهه ى
هشتاد بر دامنه ى اين اعتراضات ،به صورت
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بسيار بىسابقه اى افزودند .حماسهها آفريدند.
اعتصاب را از محيط محدود مركز كار به سطح
شهر كشاندند ،با حماسى ترين راه بندان ها
نظم سامان پذيرى سرمايه و چرخه ى توليد
سرمايه ى اجتماعى را به ورطه ى اختﻼل و
فروپاشى انداختند .از ساكنان كارگر شهرهاى
دزفول و شوش و جاهاى ديگر طلب هم رزمى
و هم بستگى طبقاتى كردند .با قيام شورانگيز
خود شرايطى پديد آوردند ،كه اهالى اين شهرها
هم صدا و متحد به صفوف خروشان پيكار آن ها
پيوستند .كُل منطقه را از زن و مرد و بزرگ و
كوچك در حمايت از خواستهاى اوليه ى
انسانى خويش به صف نمودند .تودههاى كارگر
»كشت و صنعت هفت تپه« همه ى اين رُخ دادها،
ميدان دارىها و افتخارات را در كارنامه ى كارزار
خود ثبت و ماندگار دارند .در دل اين مبارزات،
روى كرد سنديكاسازى و آويختن كارزار توده ى
كارگر به دار قانون! و نظم ضد كارگرى سرمايه،
همواره براى يافتن جاى پايى در ميان كارگران
تﻼش مىكرده است .اين روى كرد در دورههاى
مختلف ضربات سنگينى نيز بر مبارزات كارگران
وارد ساخته و ضايعات بسيار تعيين كنندهاى بر
جاى نهاده است .در سال  ،٨٤اولين تاخيرها در
پرداخت دست مزدها آغاز شد .علت نيز اين بود،
كه دولت اسﻼمى سرمايه زير فشار قيمت هاى
بين المللى اين كاﻻ و بسيارى ديگر كاﻻهاى
توليد داخلى حتا با سوبسيدها و تعرفه ها به
نفع سرمايه هاى داخلى قادر به حفظ سطح
توليد نبود و مديران اين شركت كاهش سود
سرمايه را با مُصادره ى دست مزدهاى نازل
كارگران و انتقال به چرخه ى توليد سرمايه
جبران مى كردند .شعور طبقاتى سرمايه داران
و دولت آن ها همواره در پروسه ى بازتوليد
رابطه ى خريد و فروش نيروى كار ،سيماى
واقعى خود را ظاهر مى سازد .از اين پس،
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ما شاهد اين هستيم كه مديران سرمايه به
محض اين كه پروسه ى انباشت سرمايه دچار
كوچك ترين اخﻼلى مى گردد ،فرمان هجوم به
حداقل ها و دست مزدهاى نازل مى دهند .در
همان دهه ى هشتاد ،در روزهايى كه پويه ى
كــارزار توده ى كارگر اين صنعت مىرفت
تا سراسر خوزستان را در جدال ميان كار و
سرمايه غرق كند ،در شانزدهم ارديبهشت
 ١٣٨٧اعتصاب در مجموعه ى نيشكر هفت تپه
در اعتراض به دست مزدهاى معوقه صورت
گرفت .اين اعتصاب بيش از پنجاه روز به طول
انجاميد .سرمايه در سراسر جهان ،در اين مقطع،
دچار بحرانى چنان عميق و طوفانى بود كه تاريخ
بعد از بحران  ١٩٢٩مشابه آن را تجربه نكرده
بود .يكى از پيامدهاى اين بحران ،اخراج كرور
كرور كارگران در سراسر جهان سرمايه بود.
كارگران هفت تپه اكنون شاهد برنامه ريزى هاى
دولت سرمايه و مديران اين شركت جهت
كاهش نيروى كار تحت عنوان فروش مجتمع
بودند .در طى اين اعتصاب ،كارگران اين واحد
توليدى موفق به عقب راندن مديران سرمايه ى
اين مجتمع صنعتى در زمينه ى كاهش نيروى
كار و پرداخت دست مزدهاى معوقه گرديدند.
وضع ساير كارگران واحدهاى كار و توليد
نيز به همين منوال بود .از اين رو ،كارگران
لوله سازى و برخى مراكز مهم صنعتى ديگر
خوزستان به حمايت از همه ى خواسته هاى
هم زنجيران هفت تپه اى برخاستُند .در اوضاع
و احوالى كه هزاران كارگر مقيم شوش و دزفول
و جاهاى ديگر براى انسداد بزرگ راههاى داد
و ستد سرمايه در خوزستان با كارگران نيشكر
هم سنگر گرديدند ،آرى درست در چنين
وضعى ،سنديكاليستها پرچم سنديكاسازى
بلند نمودند و چند ماه بعد ،در آبان ،١٣٨٧
سنديكاى كارگران نيشكر هفت تپه تاسيس شد.
سنديكاچى ها فرياد زدند و در بوق و كرنا كردند،
كه راه چاره ى كارگران در نوع مالكيت سرمايه و
حفظ مالكيت دولتى آن است! چندى نگذشت،
كه يكى از همين سنديكاچىها با بيش ترين
وقاحت و بى شرمى در شبكههاى اجتماعى
مختلف نوشت كه سنديكاى دست ساخت وى
موفق شده است بساط مبارزات و اعتراضات و
راه پيمايىها و راه بندان هاى كارگران را برچيند!
و به سرمايه داران اطمينان دهد ،كه بازار پُر
رونق سوداندوزى آن ها آماج كارزار كارگران
نخواهد شد .او به گونه اى وقيحانه نوشت،
كه اينك امنيت سرمايه تامين شده است و
سرمايه داران و توده ى كارگر در صُ لح و آشتى
هستند .سنديكاليسم ،جنبش ضدسرمايه دارى
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طبقه ى كارگر را در گورستان نظم سرمايه دفن
مىكند و هزينه ى اين خاك سپارى را هم از
سرمايه داران و دولت آن ها مطالبه مىنمايد! اما
طبقه ى سرمايه دار و دولت سرمايه دارى ايران
در هيچ زمانى حاضر به تحمل اين هزينه ى سنار
و سى شاهى نبوده است .به همين خاطر هم
كشتى تﻼش سنديكاسازان هميشه اسير گردباد
و محكوم به غرق در بحر بﻼ است .كوشش
سنديكاليست هاى هفته تپه اى هم سرنوشتى
سواى اين نيافت .امام زاده ى دست ساخت
آن ها مطابق معمول از شمول لطف قانون سرمايه
محروم ماند و قادر به اعجاز زيادى در عرصه ى
فريب كارگران نشد .با اين وجود ،بدون تاثير هم
باقى نماند .نتيجه ى قابل تعمق آن ،اين بود كه
براى مدتى موج مبارزات كارگران را به عقب
راند و از خروش انداخت .نتيجه ى ديگر آن،
اين بود كه در گوش توده هاى كارگر خواند
كه براى احقاق مطالبات روز خود به قانون
بياويزيد ،قدرت پيكار طبقاتى خويش را در نظم
سرمايه منحل سازيد ،و سنديكا تشكيل دهيد.
خودتان سود و سرمايه توليد كنيد و تحويل
سرمايه داران دهيد ،كار فروش جنبش و قدرت
طبقاتى خويش به سرمايه داران و نظام برده گى
مزدى را هم به باﻻنشينان ،به هيات رييسه ى
سنديكا ،بسپاريد.
اين مبارزات به طور واقعى ،مهم ،درسآموز و
قابل تجربه آموزى بودند .اما در نهايت تاسف،
كارگران درس زيادى از اين رُخ دادها نياموختند.
همه ى شواهد بانگ مى زد ،كه توده ى كارگر
هفت تپه به جاى سنديكاسازى ،به جاى اين
كه راه چاره را در مذاكره با صاحبان سرمايه
جُ ست وجو كند ،به جاى آن كه دنبال اجماع با
سرمايه داران براى حصول خواستهاى خود
باشد ،به جاى اين كه عدهاى را در باﻻى سر
خود قرار دهد تا پروسه ى اين مذاكرات و داد
و ستدهاى بى فايده و بد فرجام را پى گيرند،
به جاى همه ى اينها مى بايست فقط به قدرت
پيكار طبقاتى خود اتكا مىكردد ،اين قدرت را
شورايى سازمان مى داد ،از درون اين شوراها
آگاهى و ظرفيت رويارويى خويش ،توان
خود براى بسيج حمايت همزنجيران ،بسيح
پشتيبانىهاى گُسترده ى كارگرى از مبارزات
خود را افزايش مىداد .توده هاى كارگر نيشكر
هفت تپه مى بايست از درون شوراها راه
مىافتادند و سُ فره ى دل پيش همه ى كارگران در
كارخانهها و مراكز ديگر كار ،در خوزستان و در
سراسر ايران ،باز مىنمودند .آن ها مىتوانستند
چنين كنند ،مىتوانستند حمايت همه نوعى
ميليون ها كارگر ،از جمله حمايت مالى آن ها،
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را جلب نمايند .از همه ى اين ها تعيين كننده تر
و ب ُنيادى تر ،مى توانستند پروسه ى كارزار روز
خود را پويه ى برپايى يك جنبش وسيع و
سراسرى و شورايى ضدسرمايه دارى كنند.
تاريخ زندگى بشر در دورههاى مختلف ،تاريخ
مبارزه ى طبقاتى ،ماﻻمال از شكلها و نوع اين
ميدان دارىها توسط استثمار شوندگان و صد
البته مُتناسب با دادهها و عوامل و شرايط خاص
هر دوره است .اين نيز در زمره ى بديهى ترين
بديهيات است ،كه كارگران ميليونها بار بيش
از همه ى استثمار شوندگان و فرودستان
پيشين ظرفيت انجام و پيش بُرد اين تﻼش ها
و كارزارها را دارند .كارگران هفت تپه چنين
نكردند .جنبش كارگرى ايران و جهان بدبختانه
از ساليان متمادى پيش تا آن روز چنين نكرده
بود و در اين گُذر هيچ درس ارزنده اى براى
هم زنجيران هفت تپه اى ما در كارنامه نداشت.
درست به همان گونه كه جنبش كارگرى
جهان و ايران هر روز كه مىگذرد ،به گونه اى
بسيار كوبنده تر ،فرساينده تر و مرگ آورتر
تاوان جدايى از ريل راستين كارزار شورايى
ضدسرمايه دارى را مىپردازد .آن چه در سال
 ١٣٩٦و با شروع سال  ١٣٩٧تا حال كارگران
انجام داده اند نيز به وضوح بار همين عوارض
را بر پيشانى دارد .چند هزار كارگر زير تازيانه ى
فقر و گرسنگى ،ماههاى زيادى از سال را در
حال اعتصاب بودند و عليه فشار استثمار سرمايه
مى جنگيدند .رابطه ى ميان خود با سرمايه داران
و دولت سرمايه را رابطه ى استثمار شونده
و استثمارگر ،رابطه ى طبقه ى فروشنده ى
نيروى كار و فرودست با طبقه ى سرمايه دار
و حاكم ،رابطه ى طبقه ى قربانى ارزش افزايى،
سودجويى و خودگُسترى سرمايه با شيوه ى
توليد و مناسبات مبتنى بر سود مىديدند .آنان
در سه ماهه ى اول سال  ١٣٩٧سه بار اعتصاب
كردند ،كه در قياس با مدت مشابه سال پيش
رشد چشم گيرى داشت .اعتصاب اين كارگران
كامﻼ از سرچشمه ى واقعى فقر ،گرسنگى ،عدم
دريافت دست مزد ماه ها و آينده اى نامعلوم
بود .درست است كه اين اعتصابات تحت تاثير
يك جنبش شورايى ضدسرمايه دارى و سرمايه
تيز واقعى كارگران انجام نمى شود و در اكثر
موارد خودبه خودى و خودجوش است ،اما
در هر حال ضدسرمايه دارى و سرمايه ستيز
مى باشد و كارگران درگير در آن بر واقعيت
استثمار خويش واقف هستند .آن ها رابطه ى
كار و سرمايه ،يعنى رابطه اى كه در آن استثمار
مى شوند را مى بينند و با همه ى وجود خود
احساس مى كنند .كارگران نه در اين موسسه،
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بلكه در تمامى موسسات سرمايه در ايران به
خوبى مى دانند كه صاحبان سرمايه هم راه با
دولت ،ارتش و پليس و قواى قهر و سركوب
و زندان و شكنجه ،درصدد جلوگيرى از وقوع
هر گونه حركت اين چنينى كارگرى هستند .و
به اين خاطر ،از سر ناچارى و استيصال دست
به توقف توليد و اعتصاب مى زنند .پرونده ى
مبارزات كارگران هفت تپه به روشنى نشان
مى دهد ،كه عمل اعتصاب يك پديده ى اتفاقى
نيست و خود حاصل تكامل سلسله حركات
قبلى كارگران مى باشد .كارگران هفت تپه در
شش ماه اول سال  ١٣٩٥فقط يك اعتصاب
داشته اند ،اما در شش ماه دوم همين سال ده
بار اعتصاب كردند .در عين حال ،هفت تجمع
اعتراضى در شش ماه اول و همين تعداد در شش
ماه دوم سال  ١٣٩٥برگزار نمودند.
از ابتداى سال  ،١٣٩٦كارگران متوجه وضع
امنيتى و كنترل سخت حركات و تماس هاى
خود از سوى سرمايه داران و عوامل آن ها
مى شوند .لز بيست و يكم ارديبهشت ،اعتراض
به نصب دوربين هاى مداربسته ى كنترل و
اخراج  ٣٠كارگر ،تحت عنوان سازمان دهندگان
اعتصاب ،ادامه مى يابد .اين فضاى امنيتى ،به
خصوص ،كارگران روزمزد و فاقد قرارداد كار
را نگران آينده ى كارشان مى كند .اما پيش از
هر چيز ،اين سرمايه داران موسسه هستند كه از
جنبش كارگرى مى ترسند .در خرداد همين سال،
صاحبان سرمايه و كارفرمايان اين مجتمع از
طرفى ،با وعده ى پرداخت دست مزدهاى عقب
افتاده و از طرف ديگر ،تعيين وقت مُعين براى
بازگشت كارگران اخراجى به كار ،با خُ دعه و
نيرنگ به تﻼشى صف متحد كارگران پرداختند.
در جريان اين اعتصاب ها ،صف كارگران قدرى
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بيش تر يك پارچه گرديد و يكى از نتايج آن،
بازگشت كارگران اخراجى بود .اين كارگران
در سه ماهه ى اول سال  ٩٦نيز هفت بار تجمع
اعتراضى انجام دادند .در حالى كه اعصابات سال
گذشته ى بخش هاى مختلف اين مجتمع بزرگ
به طور پراكنده انجام شد ،اما در اواخر سال ٩٥
كارگران فصلى نى ب ُر ،كارگران روزمزد بخش
صنعتى شامل  ١٣٠٠كارگر و ديگر كارگران
نى ب ُر و رانندگان تقريبا هم زمان اعتصاب كردند.
كارگران كارخانه ى نيشكر نيز به جمع اعتصاب
كنندگان پيوستند .اين اعتصاب كه مدت ده ماه
ادامه داشت و شامل همه ى كارگران مى شد،
عزم محكم و پابرجاى كارگران را نشان مى داد؛
به طورى كه موجب خشم سرمايه داران و
عوامل حكومتى گرديد و عاقبت به مداخله ى
نيروهاى سركوب سرمايه انجاميد .قبل از اين،
و در نيمه ى اول سال  ،٩٥كارگران زير فشار
اقتصادى و گرسنگى ،افزايش اجاره بهاى كوى
سازمانى ،يعنى بيغوله هايى كه كارگران در آن
شب را به صبح مى رساندند و آماده ى سﻼخى
در كارگاه ها و كشت زارهاى استثمار نيروى
كار مى شدند ،دست به اعتراض مى زدند .برخى
ديگر نيز در اعتراض به اخراج خود ،اجتماع
اعتراضى تشكيل دادند كه به دخالت پليس
سرمايه انجاميد .در مهر ماه همان سال١٢٠٠ ،
كارگر با قرادادهاى مختلف رسمى ،قراردادى و
روزمزدى ،اعتصاب كردند .و كارگران اخراجى
و بازنشسته هم در اين اعتصاب شركت كردند.
مبارزات كارگران نيشكر هفت تپه از اواخر دى
ماه  ٩٦وارد فاز تازه اى از گُسترش و كارزار
عليه سرمايه و سرمايه داران شد .خيزش جديد
كارگران با تعطيل چرخه ى كار در بخش هاى
كشاورزى ،دفع آفات و آب يارى آغاز گرديد.
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صبح روز دوشنبه ،بيست و پنج دى ماه،
همه ى كارگران بخش هاى تعمير و نگه دارى
ماشين آﻻت به اعتصاب پيوستند .آنان خواستار
پرداخت فورى دست مزدهاى معوقه ،افزايش
آن ها و بهبود شرايط كار خود شدند .صاحبان
سرمايه و عمله و اكره نظم توليد و سركوب
سرمايه دارى ،با مُشاهده ى نخستين جرقه هاى
اعتراض توده هاى كارگر و توقف چرخه هاى
كار ،بسيار سراسيمه به دست و پا افتادند .آنان
مطابق معمول كوشيدند از طريق وعظ و اندرز،
وعده و وعيد ،توپ و تشر و تهديد ،كارگران
را به دست كشيدن از مبارزه متقاعد سازند .با
شروع اعتصاب ،كاظمى مديرعامل شركت ،در
نهايت بى شرمى دور تازه اى از عوام فريبى
را آغاز كرد .اما صداى او در ميان شعارهاى
كوبنده ى كارگران معترض خاموش شد.
توده ى وسيع اعتراض كنندگان كارگر يك صدا
فرياد مى زدند:
)اشاره به
فحاشى هاى امام جمعه شهر( با خاموش شدن
صداى كاظمى ،يكى از كارگران سنديكاليست
شروع به سُ خن رانى كرد .او دريافته بود كه
عزم توده ى كارگر براى ادامه ى پيكار بسيار
جزم است .و كارگران اين بار عاصى تر و پُر
خروش تر از روزهاى پيش هستند .او توجه
داشت ،كه تمامى درها براى قبول وعده و
وعيدها و مُماشات ها بسته است .از همه ى
اين ها مُهم تر ،دريافته بود كارگران آماده ى
برداشتن يك خيز بزرگ براى تصرف شركت
هستند .نماينده ى سنديكا با درك اين فضا،
شروع به سُ خن رانى كرد .از نواقص قانون
كار گفت ،به تشريح بى كفايتى مدير شركت
)در دوره ى اول رياست جمهورى روحانى،
شركت نيشكر هفت تپه در سال  ١٣٩٤به بخش
خصوصى فروخته شد( پرداخت! اسماعيل
بخشى ،از فعالين كارگرى اين شركت ،ريشه ى
كُل مُشكﻼت را در كاستى هاى قانون كار و
بى دانشى مديران دانست! او تﻼش كرد حرف
دل كارگران را بر زبان آرد ،اما اين حرف را به
نفع سازش با سرمايه بازپردازى كند .آن چه در
وجود كارگران موج مى زد ،اين بود كه كارخانه
و كُل شركت محصول مستقيم كار و توليد و
استثمار ما است .ما شركت را تصرف مى كنيم
و برنامه ريزى كار و توليد را به دست مى گيريم.
موجى كه در وجود كارگران مى پيچيد ،اين را
مى گفت ،اما حرف نماينده ى سنديكا آن بود كه
شركت ميراث پدران ماست .مدير شركت كفايت
ﻻزم را دارا نيست ،قانون كار هم ايراد دارد! پس
ما مديريت شركت را به دست مى گيريم و بسيار
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قانونى استثمار خود توسط سرمايه را مديريت
مى كنيم! و اين كار را ادامه مى دهيم تا دولت
سرمايه يك مدير ﻻيق را اعزام دارد! مديرى كه
كاردان تر از مدير كنونى ،استثمار وحشيانه ى ما
را برنامه ريزى كند و صداى ما را خاموش سازد!
اعتصاب گُسترده ى كارگران نيشكر ،كانون طنين
اين دو صداى متفاوت بود .دو روايت متضاد
از تصرف كارخانه ،روايت سنديكاليستى كه در
اوج مبارزه جويى كُل حرف اش نشستن چند
سنديكاچى بر جاى مدير شركت و برنامه ريزى
استثمار توده ى كارگر توسط نمايندگان سنديكا
براى صاحبان سرمايه است .روايت دوم از آن
كارگران در حال پيكار عليه سرمايه است.
روايتى كه البته نتوانست خود را شفاف و رسا
مطرح سازد .حرف دل كارگران اين بود ،كه
كُل كارخانه را ،كُل سرمايه ى حاصل كار و
استثمار خويش را از چنگال سرمايه دار و از
حالت سرمايه بودن خارج سازيم .خودمان كار
و توليد را برنامه ريزى كنيم ،براى چه توليد
شود و چه توليد نشود و محصول كار چگونه
مصرف گردد ،براى كُل پروسه ى كار و توليد
و زندگى خويش تصميم بگيريم!
روند جنگ و گُريز كارگران با سرمايه داران
ادامه يافت ،تا در بهمن ماه شاهد اوج گيرى آن
باشيم كه در آن همه ى تود ى كارگر هفت تپه
به مدت ده روز دست از كار بكشند و چرخ
سود را متوقف سازند .اين حركت پيش رفته
و سازمان يافته از آن جا آغاز شد ،كه بعد
از مدت هاى طوﻻنى اعتراضات كارگرى
بخش هاى مختلف و جداگانه بر سر مسايل
مختلف كارگرى ،از جمله عدم پرداخت ماه ها
دست مزدهاى ناچيز ،عدم پرداخت بازنشستگى،
حق بيمه ى دوران بيكارى كارگران نى بُر ،فقط
يك ماه معوقات كارگران بخش صنعتى و
گروهى از كارگران بخش كشاورزى پرداخت
شد كه در نتيجه ى آن كارگران خشمگين
همه ى بخش هاى اين صنعت بزرگ دست به
اعتصاب زدند و خواهان احراز همه ى مطالبات
خود شدند و حتا تغيير مديريت را در دستور
روز خود قرار دادند .در يازدهيمن روز اين
اعتصاب ،شانزدهم بهمن  ،٩٦اعتراضات به
وعده هاى توخالى سرمايه داران باﻻ گرفت
و به درگيرى با عوامل سرمايه و نيروهاى
انتظامى انجاميد .كارگران درب هاى ورودى
مجتمع را مسدود كردند و مانع ورود مديران
سرمايه به محل كار شدند .آن ها نگران بودند،
كه دست مزد آخرين ماه هاى سال به سرنوشت
مطالبات پرداخت نشده ى قبلى آن ها بپيوندد،
لذا مصمم بودند با پشتيبانى كارگران ساير
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بخش ها جلوى ترفند سرمايه داران بايستند.
با اين حال ،در پى مذاكراتى با كارفرمايان،
به ميانجى گرى فرماندار شوش ١٥٠٠ ،كارگر
نى ب ُر كنتراتى و بازنشستگان به تجمع و
اعتصاب پايان دادند .به اين ترتيب ،اعتصاب
و اتحاد كارگران از هم متﻼشى شد .يكى از
عوامل پراكنده شدن كارگران ،قراردادهاى
گوناگون آن ها با سرمايه دار بود .عﻼوه بر اين،
تقسيم كار سرمايه دارى به جدا شدن كارگران
رشته ها و حوزه هاى مختلف پيش ريز سرمايه
هم عمل مى كرد .در حالى كه همه ى كارگران
بخش هاى مختلف اين مجتمع در قالب كارگران
فصلى ،روزمزدى ،كنتراتى ،رسمى ،سفيدامضا
و غيره توسط سرمايه ،و على رغم نوع مالكيت
آن ،به طور وحشيانه استثمار مى شوند .ايجاد
قراردادهاى رنگارنگ كار ،تقسيم كردن كارگران
به كارمندان ،معلمان و غيره ،در واقع ،سياست
اختﻼف بيانداز و حُ كومت كن طبقه ى حاكم
ايران و كُﻼ دولتهاى سرمايهدارى است .اين
سياست فقط براى كارگران ضرر مىآفريند و
آنها را از هم كارى و هم يارى با يك ديگر باز
مىدارد .تقسيم كارگران به گروههاى مختلف،
در برخى از اين گروهها اين احساس غرور
را به وجود مىآورد كه گويا آنها به طبقه ى
خاصى غير از طبقه ى كارگر تعلق دارند و اين
موقعيت براى آنها مزيت ويژهاى مىآفريند!
در حالى كه اين جز سراب چيز ديگرى نيست
و فقط يك احساس است كه مبناى واقعى
ندارد ،تنها معناى آن هدفى است كه طبقه ى
سرمايهدار و دولت آن در پراكندگى كارگران
دنبال مىكند .ناميدن بخشى از طبقه ى كارگر
با عنوان كارمند ،معلم ،بهيار و غيره فقط نامى
است كه كارگران را دچار فريب و اغواى تعلق
به طبقهاى واهى مىكند ،كه ثمرهى آن فقط
نصيب سرمايهدارى مىگردد .اين در حالى است،
كه ما همه كارگران مزدى يك نظام هستيم و به
وسيله يك طبقه استثمار مىشويم .بخش مهمى
از طبقه ى كارگر ايران در حاشيه ى شهرها،
كپرها و حلبى آبادها زندگى و كار مىكند .لذا
توجيه تقسيم كار و حتا قراردادهاى مختلف
مزدى در پراكندگى كارگران ،نه تُنها غيرواقعى
و گُم راه كننده است ،بلكه نمى تواند پاسخ گوى
اتحاد كارگران در اعتصابات و اعتراضات آن ها
باشد .اين تقسيم بندى ها ،دست مزدهاى متفاوت
و قراردادهاى گوناگون ،البته ،مانع مبارزه ى
كارگران نه در هفت تپه و نه در هيچ كجاى
جهنم سرمايه دارى نيست ،اگر كه كارگران
مصمم ،سازمان يافته و سرمايه ستيز به جنگ
سرمايه داران بروند .در اين صورت ،همه ى اين
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سدها را خواهند شكست.
اعتصاب و اعتراضات كارگران اين موسسه در
اسفند ماه نيز ادامه يافت ،كه طى آن كارگران
نى ب ُر ،رانندگان تريلى و تراكتورهاى نى كش
شركت كردند .برخى از اين كارگران پس از
چند ساعت اعتصاب به كار بازگشتند ،اما
بخش اعظم كارگران اعتصاب را تا چند روز
ادامه دادند .روز سه شنبه ،هفتم فروردين ،٩٧
كارگران تمام بخش هاى مجتمع نيشكر هفت تپه
دست از كار كشيده ،اعتصاب كردند و توليد
شكر را متوقف نمودند .آنها سپس به منظور
بستن جاده ى تزانزيت انديمشك  -اهواز به
طرف سه راه »خوانسارى« حركت كردند .اما در
مسير حركت كارگران به سوى جاده ،چند تن از
آن ها در اثر تصادف زخمى و به بيمارستان منتقل
شدند .كارگران هفتتپه به كارخانه بازگشتند
و اعتصاب را ادامه دادند .كارگران مى دانستند،
كه سر دادن شعار دولتى كردن شركت در
نهايت به جابه جايى مالكيت سرمايه منجر
مى گردد و هيچ گره اى از مُشكﻼت كارگران
را حل نمى كند .به همين دليل ،آن ها پرداخت
دست مزدهاى عقب افتاده را با خواباندن چرخ
توليد و مسدود كردن راه هاى مجارى توليد
اضافه ارزش پاسخ گفتند .كارگران اعتصابى
روز چهارشنبه با سر دادن فرياد گرسنگى به
سوى كوى ايﻼم ،محل سكونت سرمايه داران
و مديران شركت ،رفتند و با تيراندازى نيروهاى
محافظ سرمايه مواجه شدند .على رغم اعﻼم
تعطيلى مجتمع نيشكر هفت تپه از جانب
مديريت آن در شبانگاه چهارشنبه ،تمام كارگران
اين مجتمع روز پنج شنبه ،نهم فروردين ،در
مقابل درب اين شركت تجمع كردند .در
همين روز شش كارگر دستگير و چند كارگر
ديگر احضار شدند .مبارزه و اعتصاب كارگران
هفت تپه ادامه يافت و روز چهارشنبه ،پانزدهم
فروردين ،كارگران بخش هاى مختلف شركت،
مانند بخش تجهيزات ،دست از كار كشيدند
و عنوان كردند تا هم كارانشان آزاد نشوند و
اخراجى هاى عنوان شده لغو نگردد ،دست به
ادامه ى توليد نخواهند زد .اعتصاب كارگران
كه از ابتداى هفته ى آخر مرداد  ٩٧آغاز شده
بود ،ادامه يافت .مهم ترين مطالبه ى كارگران،
پرداخت سه ماه دست مزدهاى معوقه بود .يكى
ديگر از خواستههاى كارگران هفت تپه ،امكان
برخوردارى از مزاياى بازنشستگى پيش از
موعد بود ،چرا كه در ليست بيمه ى آن ها ،كار
سخت و زيانآور ذكر نشده بود .در اين تجمع،
كارگران رسمى ،روزمزدى و هم چنين آن ها كه
در آستانه ى بازنشستگى بودند ،شركت داشتند.
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كارگران از ساعات ابتدايى صبح دست از كار
كشيدند و در محوطه ى مجتمع جمع شدند.
اعتصاب كارگران تا هفتم شهريور ادامه داشت.
هم زمان با اعتصاب كارگران نيشكر هفت
تپه ،شمار اعتصابات در سراسر ايران ،افزايش
روزافزون و خيره كننده اى گرفت ٢٨ .اعتصاب
در هفته ى اول شهريور و به همين اندازه
اعتراض جريان داشت .اعتصابات ماه پيش از آن
نيز رقم باﻻى  ٨٣را نشان مى داد .واقعيتى است،
كه كارگران ايران بسيار كم تر از هم زنجيران
اروپايى خود اسير توهمات سنديكاليستى و
سنديكايى هستند .اين را به عينه مى توان ديد.
از جمله اين اعتصابات ،مى بايد به اعتصاب
سراسرى كارگران ترانزيت ،يعنى رانندگان
كاميون ،اشاره كرد كه با وجود پراكندگى در ٢٨
شهر بزرگ ،تا هيجدهم مرداد ،ادامه داشت .اين
چندصد هزار كارگر براى سرمايه كار مىكنند.
كارگر سرمايه ى اجتماعى ،يعنى كُل سرمايه ها،
كُل نظام سرمايه دارى و دولت سرمايه ،مىباشند.
توسط سرمايه به وحشيانه ترين شكل استثمار
مى شوند .وقتى از افزايش بهاى حمل كاﻻ
مىگويند ،خواستار گرفتن اين افزايش از سرمايه
هستند ،افزايش مورد بحث سواى مطالبه ى
افزايش بهاى نيروى كار هيچ چيز ديگر نيست.
كارگران حمل و نقل در زمره ى اثرگذارترين
بخش طبقه ى كارگر مىباشند .خواست آن ها،
خواست كاهش كار ﻻزم آن ها ،به زيان كار
اضافى و مبارزه ى آن ها عليه شدت استثمار
سرمايه دارى ،جزء ﻻيتجزاى مبارزه ى كُل
كارگران عليه سرمايه است.
كارگران هفت تپه روزهــاى آخر آبان ،٩٧
سى امين روز اعتصاب و پيكار از دور جديد
مبارزات خويش را پشت سر نهادند .آنان سى
روز تمام در اعتراض به مُصادره ى چندين ماهه
دست مزدهاى خويش توسط وحوش سرمايه دار
و دولت فاشيستى اسﻼمى سرمايه دارى دست از
كار كشيده و چرخ توليد را از چرخش بازداشتند.
اسماعيل بخشى اعﻼم كرد ،كه كارگران هفت
تپه در روز جمعه ،بيست و پنجم آبان  ،٩٧در
سطح شهرستان شوش راه پيمايى داشتند و شنبه
نيز به اتفاق همسران و فرزندان خود در مُصﻼ
تجمع خواهند كرد .اين يك حركت راديكال
كارگرى است .نقش زنان كارگر ،كه با كار
رايگان خود در خانه ،سرمايه و سود مى آفرينند
در پيش ب ُرد پيكار مشترك عليه سرمايه بسيار
حماسى ،ستايش انگيز و از همه مهم تر درسى
شكوه مند براى كارگران سراسر ايران و دنيا
است .اما كارگر آگاه ضدسرمايه به جاى پهن
تحصن در پيش گاه قانون
ُ
كردن بساط تظلم و
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و نظم سرمايه به قدرت رفقاى طبقه ى خود
رجوع مى كند .از كارگران شهردارى ،كارگران
همه ى صنايع ،از معلمان و رانندگان ،كارگران
آب و برق و گاز مى خواهد با تعطيل چرخه ى
كار و توليد ،با اعتصاب و حضور در تجمع و
راه پيمايى ها به يارى هم زنجيران هفت تپه اى
خويش برخيزند .امنيت اشتغال ،تضمين
معيشت ،افزايش دست مزدها ،پرداخت بيمه ى
درمان ،بهبود شرايط كار و زندگى از جمله
خواست هاى عاجل و فورى ديگر توده هاى
معترض كارگر هم ،عﻼوه بر كارگران هفت تپه،
مى باشد .كارگران در طول اين مدت به كرات
راه پيمايى هاى عظيم اعتراضى سازمان دادند.
تظاهرات وسيع و پُر شكوه در محيط كار،
در خيابان هاى شوش و ساير جاها بر پاى
داشتند .نواحى مختلف شهر شوش را ميدان
نمايش پيكار عليه صاحبان سرمايه و رژيم هار
سرمايه دارى كردند .آن ها بارها خشماگين و
مُصمم اعﻼم كردند كه تا حصول خواست هاى
خود به مبارزه ادامه خواهند داد .خيزش گُسترده
و راديكال كارگران هفت تپه ،پيروزى آن ها
در جلب حمايت وسيع كارگران شهر شوش،
طنين هم صدايى كارگران فوﻻد با هم زنجيران
هفت تپه اى خود ،ميدان دارى پُر شكوه زنان
كارگر در پيش بُرد اعتصاب و راه پيمايى و
تظاهرات كارگرى ،فرياد برپايى شوراها با
دخالت كُل آحاد كارگران براى كارزار نيرومند
عليه سرمايه ،خروش متحد توده ى كارگر
پوﻻد و هفت تپه براى اعتصاب ،اعتراض و
خيزش سراسرى كارگرى در خوزستان ،كُل اين
رُخ دادها با هم ،دولت اسﻼمى سرمايه را دچار
وحشت كرد .اعتراض توده ى كارگر ،در روز
بيست و هفتم آبان ،آماج شبيخون عوامل قهر و
سركوب فاشيسم اسﻼمى بورژوازى قرار گرفت.
چكمه پوشان مزدور مسلح سرمايه به صف
كارگران يورش بردند ،آن ها را ضرب و شتم
كردند و حداقل چهار )در برخى گزارشات از
هفت كارگر نام برده مى شود( كارگر را دستگير
و روانه ى شكنجه گاه ساختند .هم زمان چند
صد كارگر صنايع فوﻻد اهواز چندين روز در
اعتراض به تعويق طوﻻنى پرداخت دست مزدها
و براى تحقق ساير خواسته هاى خود در حال
اعتصاب بودند .اين كارگران از درون اجتماع و
راه پيمايى اعتراضى خود به حمايت از مبارزات
پُر شكوه هم زنجيران خويش در هفت تپه
پرداختند .فرياد »كارگران خوزستان اتحاد،
اتحاد« و » فوﻻد  -هفت تپه ،اتحاد ،اتحاد« را
با شكوه تمام و طنين كوبنده به گوش همگان
رساندند .آن ها مُصمم و پ ُر خروش از مُبرميت
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و حياتى بودن هم بستگى كارگرى گفتند .از تمام
هم زنجيران كارگر خوزستانى خواستند دست در
دست هم ،متحد و هم رزم ،به عنوان بخشى از
طبقه ى كارگر ايران در صفى واحد و يك پارچه،
قدرت خويش را در مقابل قدرت سرمايه به
نمايش بگذارند .كارگران كشت و صنعت
هفت تپه خيلى زود غريو خروشان صدها كارگر
فوﻻد را جواب مثبت دادند .آن ها كه روزها
چرخ توليد سود را از چرخش باز داشتند،
در دهمين روز اعتصاب مجدد خويش ،در
يك خيزش خروشان دسته جمعى ،حصارهاى
شركت نيشكر را پشت سر نهادند .وارد شهر
شوش شدند ،از اهالى كمك خواستند و همه با
هم فرياد زدند» :مردم شوش بياييد ،ما همه با هم
هستيم «.فريادى كه با استقبال وسيع و پُر شور
كارگران شهر مواجه گرديد .جمعيت هزار نفرى
كارگران نيشكر بر فراز اين خيزش شكوه مند،
به فراخوان هم زنجيران اهوازى خود جواب
دادند و فرياد كشيدند» :فوﻻدى با غيرت ،تشكر،
تشكر« ،آن ها از دور دست هم رزمى هم زنجيران
خود را فشردند و بر اهميت هم صدايى تاكيد
كردند .آن چه آن روزها در خوزستان جريان
يافت ،مى توانست طﻼيه ى رُخ دادى پُر شكوه
در درون جنبش كارگرى ايران باشد .غريو
برپايى شوراى ضدسرمايه دارى در هفت تپه،
گسترش اعتصابات از چهارديوارى كارخانه ها
به خيابان هاى شهرها ،فرياد پُر خروش
هم بستگى و مبارزه ى متحد كارگران مراكز
مختلف كار عليه سرمايه ،حمايت گُسترده ى
كارگران شوش از هم رزمان هفت تپه اى،
همه و همه رُخ ساره هاى طلوعى نوين براى
بالندگى هم بستگى و هم رزمى متحد طبقاتى
در تاريكى زار دهشت ناك پراكندگى هاى بود.
جنبش كارگرى در خوزستان ،در ماه آبان ،فراز
نوينى از جدال عليه سرمايه دارى را آغاز كرد .در
هفت تپه ن ُطفه ى شورايى منعقد گشت ،كه قصد
باليدن دارد .شورايى كه با همه ى كاستى هاى
اساسى و به رغم حمل ارثيه هاى سخت جان
رفرميسم تا همين جا گام هايى به جلو برداشته
است .براى اولين بار بر مُشاركت آحاد كارگران
در كُليه ى راه حل جويى ها ،چاره گرى ها،
چگونه پيش تاختن ها و تصميم گيرى ها
در صحنه ى مبارزه و كف خيابان و حضور
توده هاى كارگر تاكيد ورزيده است .آويختن
به هر رهبر ،نهاد ،جمعيت ،حزب و نيروى
باﻻى سر را مطرود خوانده است .شورايى كه
به قدرت پيكار كارگران تكيه مى كند .و اين
قدرت را سرنوشت ساز و سلسله جنبان واقعى
همه ى موفقيت ها ،ا ُفت و خيزها و معادﻻت
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كارزار عليه سرمايه و سرمايه داران مى بيند.
جنين ضعيف شوراى هفت تپه محور تﻼش
را بر صف آرايى نيرومند و وسيع توده ى
كارگر در مقابل صاحبان سرمايه و دولت قرار
داد .اتكاى كارگران به قدرت طبقاتى خود
را شالوده ى جهت گيرى هاى عملى كرد.
اعتصاب را از چهارديوارى كارخانه به شوش
كشاند .كُل كارگران شهر و زنان و كودكان را
هم صدا و هم راه ساخت .از كارگران مبارز،
مصمم و جسور فوﻻد اهواز براى پيش ب ُرد
مشترك كارزار هم راهى خواست .درخواستى
كه خروش هم صدايى و هم بستگى فوﻻدسازان
را به دنبال آورد .پيوند طبقاتى درخشانى
كه خوزستان را تكان داده و شور هم دلى،
هم راهى و هم رزمى را در دل بخش وسيعى از
كارگران و كارگرزاده گان جهنم سرمايه دارى
به جوش انداخت .هفت تپه اى ها موفقيت هاى
مُهم ديگر هم داشته اند .شركت فعال زنان در
تصميم گيرى ها ،پيش ب ُرد كار ،سُ خن رانى ها و
همه ى مسايل مبارزه يكى از اين دستاوردها
است .خيزش همگانى سكنه ى كارگر شوش
براى حمايت از هم زنجيران خود موفقيت
مهم ديگرى است .تصاوير گويا است ،كه
خانواده هاى كارگرى در خانه ها جمع مى شوند،
غذا پُخت مى كنند و آن چه را كه اعتصاب
كنندگان احتياج دارند ،فراهم مى سازند .اين
صحنه ها ،جان فشانى ها ،اشك ها و فداكارى ها
رعشه بر اندام هر انسانى مى اندازد كه هنوز
آخرين بارقه هاى انسان بودنش تاراج تهاجم و
توحش سرمايه نگرديده است .اين هم بستگى و
هم آوايى ،در عين حال ،بانگ رساى اين واقعيت
سترگ است كه طبقه ى ما از چه قدرت عظيم
و ﻻيزالى برخوردار است .چگونه مى تواند
اين قدرت را سﻼح رهايى انسان سازد .چه
حماسه ها مى آفريند ،چه سان ارزش هاى پُر
شكوه انسانى را پاس مى دارد ،به زندگى معنى
مى بخشد ،شرف ،حيثيت اعتبار و كرامت واقعى
بشرى را به نمايش مى گذارد .بحث بر سر
نفس فداكارى ها و از خودگذشتگى ها نيست.
پيشينه ى اين جور كارها در ميان توده هاى
كارگر ما طوﻻنى است .سخن اساسى آنست،
كه اين بار كُل اين ها در پهنه ى پيكار و اعتراض
عليه سرمايه صورت مى گيرد .موجوديت
بشرستيز سرمايه و طبقه ى سرمايه دار و حاكمان
سرمايه دارى را افشا مى كند .آن چه در هفت تپه،
شوش ،اهواز و خوزستان جارى است ،بيش
از هر چيز فرياد اين خروش پُر شكوه است
كه اگر كارگران بيش ترى برخيزند ،دست در
دست هم نهند ،اگر يك جنبش نيرومند شورايى
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بر پاى دارند ،چگونه زمين و زمان را زير پاى
بورژوازى و زير پاى كُل نظام گنديده و انسان
ستيز سرمايه دارى خواهند لرزاند .حمايت ها تا
روزهاى آبان چشم گير بود .روز اول آذر ،٩٧
كارگران هفت تپه هجدمين روز اعتصاب خود
را با تجمع مقابل فرماندارى شوش آغاز كردند.
شعار »كارگر زندانى آزاد بايد گردد« ،فضاى شهر
را پُر كرده بود .هنوز چهار تن از كارگران :مسلم
ارمند ،اسماعيل بخشى ،محمد خنيفرى ،حسن
فاضلى و سپيده قليان ،خبرنگار و فعال جنبش
كارگرى ،در بازداشت بودند .خواست هاى
كارگران ،پرداخت دست مزدهاى عقب افتاده
و آزادى زندانيان كارگر بود .در روزهاى بعد
،كارگران زن و خانواده هاى كارگران به صف
آن ها پيوستند .از اين روز به بعد ،كارگران هفت
تپه در راه پيمايى اعتراضى خود هم چنين با
تاكيد به هم بستگى ميان كارگران شركت نيشكر
هفت تپه و كارگران گروه ملى فوﻻد اهواز شعار
مىدادند» :فوﻻد هفت تپه ،اتحاد اتحاد«! هفت
تپه اى ها از توده هاى كارگرى شهر خواستند به
صف آن ها بپيوندند .شعار »اسماعيل را گرفتند،
ما همه بخشى هستيم« ،فضاى شهر را پُر كرد.
كارگران فوﻻد اهواز به نداى هفت تپه اى ها
پاسخ دادند .روزهاى بعد ،كارگران ديگرى از
حوزه هاى مختلف پيش ريز سرمايه ،حمايت
خود را از اعتصاب و اعتراضات كارگران
هفت تپه به شكل عملى در محل كار و تشكيل
اجتماعات اعﻼم داستند .از جمله ،كارگران
شركت آريان فوﻻد ،دانش جويان دانش گاه هاى
تهران ،زنجان و غيره با شعار »فرزند كارگرانيم،
كنارشان مىمانيم« ،ريشه ى مشترك طبقاتى و
واقعى خود را با توده ى كارگران ايران نشان
دادند .دانش جو اهل زمين زندگى درون اين
جامعه است ،متعلق به يكى از دو طبقه ى
متخاصم در حال پيكار عليه هم ديگر است،
طبقاتى كه هيچ دليل و مبنا و مﻼكى براى هيچ
نوع اجماع يا هم سويى ميان شان موجود نيست.
يا با نظام بردگى مزدى سر ستيز دارند و يا از
اين نظام دفاع مى كنند .راه سومى وجود ندارد!
صريح و عُريان بايد گفت ،كه دانش جويان
طبقه ى كارگريم ،حوزه ى دانش جويى جنبش
ضدسرمايه دارى پرولتاريا هستيم .صف مستقل
طبقاتى خود را در مقابل سرمايه ،طبقه ى
سرمايه دار ،دولت سرمايه دارى و دانش جويان
طبقه ى بورژوازى داريم .بايد بساط رژيم ستيزى
فراطبقاتى را درهم پيچيم و ننگ آويختن به
اين يا آن بخش ارتجاع هار بورژوازى را براى
هميشه از دامان طبقاتى خويش پاك كنيم.
در شرايطى كه جنبش كارگرى جهانى خود را در
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رفرميسم منحط سنديكاليستى و آويختن به دار
قانون سرمايه مدفون ساخته است ،قرار نيست
جنبش شورايى ضدسرمايه دارى توده هاى
كارگر در يك چشم به هم زدن ،ظهور خود را
اعﻼم كند و شروع به ميدان دارى و يكه تازى
بنمايد .آن چه در طول روزها و هفته هاى آبان
در هفت تپه ،صنايع فوﻻد و شهرهاى شوش و
اهواز رُخ داد ،مسلما ميراث رفرميسم مُستولى
و گمُ راهه رفتن هاى ساليان مُتمادى جنبش
كارگرى ايران و جهان را با خود داشت ،اما به
طور قطع بارقه هاى درخشانى از جهت گرى
راديكال مبارزه ى طبقاتى را نيز بر فضاى
هستى و پيكار توده هاى كارگر تابيد .كارگران
هفت تپه از شورا صُ حبت كردند و بﻼدرنگ
هم تصريح كردند ،كه مُرادشان از آن دخالت
عملى مستقيم ،آگاهانه و اثرگذار كُل كارگران
در تصميم گيرى ها ،راه حل جويى ها و پيش ب ُرد
پروسه ى ستيز با سرمايه داران و دولت آن ها
است .گام بعدى آن ها خروج از كارخانه ،سر
دادن غريو قهر و اعتراض در سطح شهر شوش،
جلب هم بستگى طبقاتى ،تﻼش براى به صف
نمودن توده ى كارگر هم زنجير و هم رزم و
آرايش قواى پيكار و مقاومت كارگرى در
مقابل قواى ارتجاع هار بورژوازى بود .كارگران
در اين پهنه آگاهانه عمل كردند و موفق پيش
تاختند .سكنه ى كارگر شوش به آن ها پيوستند
و اعتراض چند هزار نفرى درون مجتمع نيشكر
سيل خروشان مبارزه ى كُل كارگران شوش شد.
كارگران هفت تپه بر سكوى بلند اين پيروزى،
شروع به گُفت وگوى راديكال طبقاتى با
تمامى توده هاى كارگر ايران كردند .از همگان
كمك خواستند و اين صدا را در سراسر جهنم
سرمايه دارى ايران پُر طنين ساختند ،كه اعتراض
آنان اعتراض روز كُل طبقه ى كارگر است و هر
ميزان پيروزى آن ها در گرو هم رزمى و خيزش
همه ى كارگران مى باشد .از كارگران بخش
آموزش شوش خواستند به طور يك پارچه،
جنبشى و نه نمايشى ،چرخه ى كار سرمايه را
از چرخش فرو اندازند .چهارهزار كارگر فوﻻد
خوزستان در همان روز نخست از ميدان كارزار
جارى پُر خروش خويش با هفت تپه اى ها اعﻼم
هم بستگى و هم رزمى كردند .ادامه ى مبارزات
با تعطيلى ساير بخش هاى هفت تپه و پيوستن
كارگران سه حوزه ى كاغذ ،قند و حرير پارس
به هم رزمان دنبال شد .نكته ى محورى ،تعيين
كننده و بسيار اساسى در اين جا ،آميختگى تمامى
رُخ دادها با نقش شورا و پيش تاختن شورايى
كارگران در پروسه ى پيش ب ُرد كارزارها بود.
براى آنان كه سير حوادث را نه از برج رژيم
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ستيزى پوشالى فراطبقاتى ماهيتا رفرميستى
و سرمايه محور ،بلكه از زيج جنگ راديكال
طبقاتى ضدسرمايه دارى مى بينند ،مولفه ى اخير
تجلى بارقه اى تازه در كارنامه ى جنبش كارگرى
ايران است .مبارزات روز كارگران خوزستان به
هيچ هيات مديره ى سنديكا ،دفتر سياسى هيچ
حزب يا هيچ نيروى ديگر باﻻى سر ،آويزان
نبود .توده ى كارگر شورايى تصميم مى گيرند،
شورايى مى انديشند ،چاره گرى مى كنند ،و
شورايى حاصل كُل تصميمات و چاره گرى هاى
خود را لباس جنبش مى پوشانند .دستاوردهاى
ارزنده ى خيزش كارگران خوزستان بيش از هر
چيز محصول اين جهت گيرى راديكال شورايى
در ميدان ستيز عليه سرمايه است .كارگران
هفت تپه با گام هايى كه برداشتند ،تابناك تر از
هر شكل و بليغ تر از هر شيوه ى ديگر ،طومار
رسوايى فاجعه بار سنديكاليسم ،سنديكاسازى
و حزب بازى را پيش روى توده هاى كارگر
ايران و جهان پهن كردند .نشان دادند كه نيازمند
هيچ پيشوا ،زعيم ،نهاد قدرت و رهبرى باﻻى
سر خود نمى باشند .موضوعى كه به اندازه ى
كافى ارتجاع هار بورژوازى را ،از حاكم تا
اپوزيسيون نما ،به وحشت انداخت.
اسماعيل بخشى به درستى از توانايى كارگران
براى برنامه ريزى و اداره ى شورايى كارخانه،
از ظرفيت حى و حاضر آن ها براى تسلط
بر سرنوشت كار و توليد خود سخن گفت.
نمايندگان فكرى ،سياست پردازان ،اقتصاددانان
گيج ،كوردل و فريب كار بورژوازى ،تاريخا در
شعور ما القا كرده اند كه قادر به تعيين سرنوشت
كار و توليد خود نيستيم! آن ها با شيادى جار
زده اند ،كه فقط سرمايه داران و عمله و اكره
رسواى فكرى آن ها از چنين نبوغى برخوردارند!
بايد عليه اين جعليات ،اين دروغ بافى ها و
شُ ست وشوى مغزى دادن ها شوريد .بايد توان
طبقاتى خود را دريابيم .اسماعيل بخشى به سهم
خود بسيار درست بر وجود اين توانايى انگشت
گذاشت .اما ،او در سُ خنان مدتى بعد خود از آن
راه حل فاصله گرفت .او از يك راه حل سخن
نمى گويد .تصرف شورايى مجموعه ى هفت تپه
را يگانه راه پيش پاى كارگران قلمداد نمى كند،
بلكه از دو يا سه راه سخن مى راند .باز هم به
رغم آن چه در باﻻ به صورت ضمنى از وى نقل
كرديم ،ميان مالكيت دولتى و خصوصى سرمايه
مرز مى كشد .به كارگران مى گويد ،كه اداره ى
موسسه توسط دولت سرمايه هم يك راه است!
او البته اما و اگرهايى را هم پيش مى كشد.
عُصاره حرفش اين است ،كه دولت سرمايه
شركت را به دست گيرد و ما هم شورا مى سازيم
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و توسط آن پويه ى استثمار بربرمنشانه و سبُعانه
خويش توسط سرمايه داران دولتى را نظارت
مى كنيم! او به درستى از اهميت برپايى شورا و
تسلُط شورايى كارگران بر سرنوشت كار و توليد
خويش گفت ،اما از پيش شرط هاى اساسى،
ضرورى و حياتى پيروزى اين پيكار هيچ كﻼمى
به زبان نياورد .براى اين كه كارگران هفت تپه در
اين راه موفق گردند ،براى اين كه سرنوشت كار
و توليد خويش را به صورت شورايى در دست
گيرند ،نيازمند هم دلى ،هم راهى و هم رزمى
رژيم سرمايه از طريق محاصره ى محل كار به
وسيله ى نيروهاى تا دندان مسلح خود ،شليك
گلوله و گاز اشك آور مى كوشيد از حركت كارگران
در شهرها جلوگيرى كند ،مانع بستن جاده ها ،راه آهن
و خطوط حمل و نقل سرمايه گردد و بر سر راه حمايت
كارگران از اعتصاب هم ديگر سد بندد .وجه ديگر اين
سركوب ،از داخل و توسط نهادهاى سازمان دهى
شده ى بورژوازى تحت عناوين سنديكا و در بيش تر
جاها شوراهاى اسﻼمى كار انجام مى گرفت .اگر
اولى ها در ايران كاربُردى ندارند ،شوراهاى اسﻼمى
كار همه جا به نقش آفرينى ،پاشيدن تخم نفاق و
تجزيه ى كارگران مشغولند .اگر ماشين قهر نظامى
سرمايه از بيرون و به طور فيزيكى به مقابله با
كارگران مى رود ،شوراهاى اسﻼمى كار هم چون
جزيى از اين ماشين از درون و در هنگامى كه
زمزمه هاى اعتراضى در حال شكل گيرى است
وارد عمل مى شوند و تﻼش مى كنند كنترل
اعتراضات را در دست گيرند .با طرح خواست هاى
انحرافى و برنامه ريزى شده از رشد ضدسرمايه دارى
جنبش كارگران بكاهند و در بسيارى موارد آن را
وسيله اى در دست بخشى از سرمايه داران عليه
بخش ديگر كنند .در حالى كه كارگران عليه گرسنگى،
فقر ،فﻼكت ،آوارگى ،بى آبى ،بى دارويى ،بى كارى
و سيه روزى هاى مولود سرمايه دارى مى جنگند،
اينان ،اين شب پره ها زوزه مى كشند كه توده ى
كارگر خواستار تبديل شكل مالكيت سرمايه از
خصوصى به دولتى است! جنجال راه مى اندازند،
كه گويا همه ى مُشكﻼت كارگران به خاطر دولتى
نبودن مالكيت واحدهاى كار و توليد است!
حتمى توده هاى وسيع هم زنجير در خوزستان،
در سراسر ايران ،و حتا جاهاى ديگر ،هستند.
هر تﻼش ما در هر نقطه ى جهنم سرمايه دارى
براى خارج سازى حاصل كار و توليد خويش از
چنگال سرمايه داران و دولت آن ها بايد كوشش
و تقﻼيى سنجيده ،نقشه مند ،راديكال ،طبقاتى و
سرمايه ستيز در راستاى سازمان يابى سراسرى
شورايى كُل جنبش كارگرى گردد .در غير اين
صورت ،هيچ تضمينى براى پيروزى خويش در
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هيچ سطحى نخواهيم داشت .قدرت ما در وجود
طبقه ى ما ،در سرمايه ستيزى آگاه طبقاتى ما،
در سازمان يابى شورايى متحد ضدسرمايه دارى
شمار هر چه كثيرتر توده هاى طبقه ى ما است.
بايد عزم جزم براى تصرف شورايى هفت تپه
را با اراده ى استوار براى راه افتادن ،كوبيدن
در خانه هاى هم زنجيران و برپايى يك جنبش
نيرومند شورايى سرمايه ستيز سراسرى عجين
سازيم.
در ادامه ى مبارزات كارگران هفت تپه ،اسماعيل
بخشى ،پس از تحمل  ٢٥روز سبُعانه ترين
شكنجه هاى جسمى و روانى توسط رژيم
اسﻼمى سرمايه ،با سپردن وثيقه اى سنگين از
زندان آزاد شد .ضرب و شتم ،توهين ،تحقير،
تهديد و انواع شكنجه به شيوه هاى رايج قرون
وسطايى ،تنها يك نمونه از ساز و كار دولت
سرمايه براى خفه كردن هر نطفه ى اعتراض
توده هاى كارگر است .شيوه اى كه در جهنم
سرمايه دارى ايران و جوامع مشابه يك امر عادى
بوده و در صدر اولويت سازمان هاى پاسدار نظام
قرار دارد .آن چه در اين جا حائز اهميت است،
نه پرداختن به شكنجه و سياه چال ،بلكه اشاره به
يك معضل پايه اى در جنبش كارگرى است كه
در نامه ى پس از آزادى اسماعيل بخشى هويدا
است :تمايل به گُفت وگو و بحث و جدل با
كارگزاران دولت سرمايه! بخشى در نامه اى به
وزير اطﻼعات ،او را به مناظره فرا مى خواند!
كه چه بگويد؟! چه سئواﻻتى از او بپرسد؟! و
چه پاسخى بگيرد؟! اسماعيل بخشى پس از
شرح خﻼصه اى از آن چه طى مدت بازداشت
بر او رفته است ،دو سئوال را مطرح مى كند .از
نظر اخﻼقى ،حقوق بشرى و به خصوص دين
اسﻼم ،حُ كم شكنجهى يك بازداشتى چيست؟
آيا رواست؟ اگر رواست به چه ميزان؟

فرض كنيم
وزير اطﻼعات سرمايه ،دعوت بخشى را
مى پذيرفت و تلويزيون رژيم هم مناظره آن ها
را به طور زنده پخش مى كرد! بدون ترديد آن
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كه بازنده مى شد ،بخشى و جنبش كارگرى ايران
بود و نه وزير سرمايه يا رژيم هار سرمايه-دارى.
متاسفانه اسماعيل بخشى بر خﻼف خواست
خويش ،با طرح اين پُرسش ها و انتظارى
كه از وزير اطﻼعات سرمايه داشت ،خود را
در دامى كه رژيم درنده ى اسﻼمى بر سر راه
كارگران پهن كرده بود ،انداخت .برخﻼف تصور
بخشى ،گُفت وگوى حقوقى با صاحبان سرمايه
و دولت مردان سرمايه دارى ،تنها نتيجه اش
فرسايش جنبش كارگرى و خارج شدنش از
ريل مبارزه ضدسرمايه دارى است .بخشى كارگر
مبارز ،شجاع و آگاهى است .او بايد دريافته
باشد ،و حتما دريافته است ،كه سرمايه نماد تمام
عيار قهر ضدانسانى است .قهر اقتصادى ،قهر
سياسى ،قهر فكرى ،قهر اعتقادى ،قهر فرهنگى،
قهر اخﻼقى ،قهر مدنى ،قهر حقوقى ،قهر جدا
ساختن كارگر از كار و محصول كارش ،قهر
ساقط ساختن كارگر از هر گونه دخالت در
تعيين سرنوشت كار و توليد خود .قهر ،قهر
و باز هم قهر .با چنين موجودى صرفا به زبان
قدرت و نه هيچ زبان ديگر مى توان حرف زد.
قدرتى كه طبقه ى ما سرشار از آنست ،اما آن
را عليه سرمايه ا ِعمال نمى كند؛ زيرا اين قدرت
را سازمان نداده است.
كارگران هفت تپه پس از سالها مبارزه ،در
شرايطى كه دست مزدهاى محقرشان ماه ها
پرداخت نشده بود چاره كار را در آن ديدند
كه چرخ توليد را از حركت بازدارند .دريافتند
كه صِ رف اعتصاب چاره ى كار نيست .مترصد
تصرف شورايى شركت شدند ،اما عزم روزشان
يارى انجام اين مُهم را نداد ،چون از شر
رفرميسم و انگاره هاى رفرميستى به اندازه ى
ﻻزم پالوده نبودند .فكر مى كردند مالكيت
دولتى كارخانه هم خوب است و چاره ى
كار مى باشد! طبقه ى كارگر ﻻيههاى مختلفى
دارد .هفت تپه اى ها در زمره ى محروم ترين
ﻻيه هاى اين طبقه اند .ﻻيه هاى داراى مزد
بيش تر و امكانات بهتر فاقد راديكاليسم اينان
هستند .آن ها حتا حاضر به حمايت از مبارزات
كارگران ديگر هم نمى باشند .راديكاليسم توده ى
كارگر فوﻻد ،هپكو ،آذراب ،هفت تپه ،عسلويه،
شهردارى ها ،راه آهن يا رانندگان شبكه ى
سراسرى حمل و نقل به خاطر فلسفه خوانى
بيش تر يا سواد سياسى افزون تر آن ها نيست.
بالعكس ،از اين لحاظ فرومانده تر از سايرين هم
هستند .راديكاليسم آن ها از زمين زندگى شان
مى جوشد .خود را به طور واقعى نفرين
شده ترين و قتل عام شده ترين برده گان مزدى
مى بينند .راه زنده ماندن خود از امروز تا فردا
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را فقط در پيكار جُ ست وجو مى كنند و در اين
پيكار يك راست روبروى سرمايه ،سرمايه دار و
دولت سرمايه دارى قرار مى گيرند.
روز سه شنبه ،هجدهم دى  ،٩٧جمعى از
كارگران هفت تپه در كارخانه ى توليد شكر با
از سرگيرى اعتصاب و دست كشيدن از كار،
اقدام به اعتراض كردند .كارگران اعﻼم كردند
در صورتى كه تا روز چهارشنبه ،نوزدهم دى،
حقوق دو ماهه آن ها پرداخت نشود ،مجددا
اقدام به از سرگيرى اعتصاب با وعده در
خيابان هاى شوش خواهد كرد .روز شنبه،
بيست و دوم دى ،كارگران بخش هاى مختلف
مجتمع هفت تپه از جمله كارخانه ى تجهيزات،
مكانيكى و كشاورزى در اعتراض به عدم
پرداخت چند ماهه ى دست مزدها به اعتصاب
خود ،كه از سه شنبه هجدهم دى آغاز شده
بود ،ادامه دادند .اعتصاب كارگران بخش هاى
مختلف مجتمع هفت تپه بيست و سوم دى هم
ادامه يافت .كارگران على رغم فشارهاى پليسى
و سركوب گرانه ى رژيم سرمايه ،چرخ توليد
را از حركت باز داشتند .صبح روز سى ام دى
 ،٩٧محل سكونت سپيده قليان آماج تهاجم
وحشيانه ى چكمه پوشان مسلح دولت اسﻼمى
سرمايه دارى ايران قرار گرفت .قواى قهر
رژيم ،او و برادرش را اسير و روانه سياه چال
ساختند .دستگيرى سپيده قليان و يورش به
خانه ى او ،حلقه اى از زنجيره ى سراسرى
شبيخون ها ،تهاجمات و تعرضاتى است كه
جمهورى اسﻼمى در طول آن چند هفته عليه
جنبش كارگرى راه انداخته بود .سپيده قليان و
اسماعيل بخشى بازهم دستگير و زندانى شدند،
على نجاتى و تعدادى ديگر از كارگران هم
مدت ها در زندان بودند .جنبش عظيم كارگران
عليه فقر ،گرسنگى ،بى كارى ،آوارگى ،بى
دارويى ،قحطى ،گورخوابى ،حجاب اجبارى،
تبعيضات جنسيتى ،آزادى كُشى و انبوه سيه
روزى هاى ديگر ،عرصه ى ماندگارى را بر
رژيم اسﻼمى تنگ كرده است .حاكمان سرمايه
در مقابل موج پُر خروش پيكار توده هاى
كارگر دچار وحشت شده بودند .براى اولين
بار در طول عُمر رژيم ،دست يازى به گُسترش
دستگيرى ها ،سركوب و ايجاد فضاى ارعاب نه
از فراز قدرت ،كه فقط از سر استيصال صورت
مى گرفت .رژيمى كه هشت هزار ،هشت هزار
مى كُشت ،خاوران ها مى ساخت و با قدرت،
همه چيز را از انظار مى پوشاند ،اينك براى
استتار رايج ترين و متداول ترين بربريت هاى
خود ،براى انكار شكنجه ى كارگران معترض
به هر حشيشى متشبث مى گشت .سناريو
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مى ساخت و از رسانه ى ملى خود نشان مى داد.
اما سناريوى رسواى »طراحى سوخته« نه فقط
هيچ انسانى را فريب نداد ،نه فقط خدشه اى
بر اعتبار ،محبوبيت و منزلت سرمايه ستيزى
شكنجه شدگان وارد نساخت ،كه امواج قهر و
خشم توده هاى كارگر عليه جمهورى اسﻼمى
سرمايه دارى را طوفانى تر كرد .شكنجه گران
كوشيدند با اعمال وحشيانه ترين شكنجه ها،
كارگران زندانى را به اعتراف وادارند ،تا اين
اسيران سياه چال ها اعتراف كنند كه انسان هاى
مبارزى هستند ،كه عليه شدت استثمار سرمايه
و سبُعيت سرمايه داران و حاكمان سرمايه دست
به اعتراض زده اند ،اعتراف كنند كه دست به
كار سازمان يابى قدرت پيكار طبقه ى خود عليه
شدت استثمار سرمايه هستند ،اعتراف كنند كه
انسان هستند و عليه انسان ستيزى سرمايه و
قواى قهر سرمايه دارى وارد كارزار شده اند.
دولت اسﻼمى هار بورژوازى كارگران زندانى
را هفته ها شكنجه كرد تا به اين اعترافات وادارد!
اما صداى تك تك كارگران بلند شد ،كه مگر
مبارزه عليه استثمار و درندگى سرمايه داران و
نظام سرمايه دارى و دولت سرمايه جُ رم است؟!
صداى كارگران بلند شد ،كه اعتراف گيرى خود
مصداق فاحش شكنجه است ،كه دستگيرى ها،
زندان كردن ها و شكنجه نمودن ها گواه وحشت
رژيم از مبارزه و قهر ضدسرمايه دارى ما است،
كه بايد مبارزه عليه سرمايه و حاكمانش را
وسعت بخشيد ،سازمان داد ،سراسرى نمود و
شورايى متشكل ساخت.
كارگران تجهيزات و مكانيكى و توليد هفت تپه
روز جمعه ،پنجم بهمن  ،٩٧ضمن دست كشيدن
از كار و اعتصاب ،در يك تجمع اعتراضى
در شركت ،خواهان آزادى اسماعيل بخشى
شدند .كارگران معترض اعﻼم كردند كه فيلم
اعترافات و نمايش پخش شده از او دسيسه ى
رژيم سرمايه براى زير فشار گذاشتن كارگران
است .كارگران معترض خواهان آزادى بى قيد
و اسماعيل بخشى شدند و اعﻼم كردند كه در
صورتى كه او و ديگر كارگران آزاد نشوند ،دست
به تجمعات اعتراضى گُسترده ترى خواهند زد.
روز سه شنبه ،سوم ارديبهشت  ،٩٨بيش از
سيصد نفراز كارگران شركت قند شوش ،به علت
عدم پرداخت دست مزدهاى سه ماهه از سال
 ٩٧و هم چنين دست مزد فروردين  ،٩٨از صبح
سه شنبه سوم ارديبهشت ،دست از كار كشيده
و تجمع اعتراضى كردند .كارخانه ى قند شمال
خوزستان ،قند شوش ،در جوار مجتمع كشت
و صنعت هفت تپه واقع شده است .اين واحد
توليدى حدود  ٢٠٠كارگر فصلى و  ٢٥٠كارگر
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دايمى دارد .صبح روز چهارشنبه ،يكم خرداد،
گروهى از كارگران فصلى نىب ُر مجتمع كشت و
صنعت هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن
دست مزد فروردين ماه خود دست به اعتراض
زدند .سرمايه دار اين مجتمع به بهانه ى جارى
شدن سيل ،دست مزد دو هزار كارگر فصلى را
سﻼخى كرده بود.
با وجودى كه جنبش كارگرى ايران در نيمه اول
سال  ٩٨تا حدودى نسبت به گذشته فروكش
كرده بود ،اما حتا احكام سنگين به كارگران
هفت تپه و به خاك و خون كشيدن كارگران
هپكو از جانب رژيم اسﻼمى سرمايه نتوانست
از گُسترش و رشد هم بستگى طبقاتى كارگران
جلوگيرى كند .حمايت عملى و در صحنه ى
كارگران آذرآب و ديگر واحدهاى سرمايه در
اراك از كارگران هپكو ،نشانه ى درخشانى از
اين هم يارى طبقاتى داشت .در آغاز نيمه ى دوم
سال  ،٩٨كارگران هفت تپه وارد فاز جديدى از
مبارزه ى طبقاتى گشتند .روزهاى چهاردهم و
شانزدهم شهريور ،تعدادى از كارگران هفت
تپه مقابل ساختمان مديريت اين مجتمع براى
وصول دست مزدهاى معوقه ى خود دست به
اعتصاب و اعتراض زدند .روز پنج شنبه هم
بيش از  ٤٠٠نفر از كارگران رسمى هفتتپه در
اعتراض به پرداخت نشدن دست مزدهاى معوقه
و عدم امنيت شغلى دست از كار كشيدند .اين
كارگران بعد از چند ساعت تجمع در مقابل دفتر
مديريت ،وارد دفتر مالى مجتمع شدند كه منجر
به درگيرى كارگران با مسئول مالى سرمايه در
شركت شد .خيزش جديد كارگران هفت تپه
هم راه با توسعه ى پيكار كارگران آذرآب و
هپكو عليه سرمايه داران آغاز گرديد .از ابتداى
شهريور سال  ،٩٨كارگران دو كارخانه هپكو
و آذرآب در اعتراض به تعويق دست مزدها،
پرداخت نشدن حق بيمه ،عدم امنيت شغلى،
و بﻼتكليفى كارخانه و توقف توليد ،تهديد
سرمايه داران به اخراج تعدادى از هم كاران خود،
در خيابانهاى اراك راه پيمايى كردند و دست به
اعتصاب زدند .كارگران واگن پارس اراك نيز به
نبرد كارگران دو واحد اول عليه سرمايه داران و
دولت آن ها پيوستند .صاحبان سرمايه و عمله
و اكره نظم توليد و سركوب سرمايه دارى،
با مشاهده ى نخستين جرقه هاى اعتراض
توده هاى كارگر در اراك ،بسيار سراسيمه به
دست و پا افتادند .در اين ميان ،سنديكاليست ها
به كمك سرمايه داران آمده و با سر دادن شعار
دولتى كردن شركت ها در فكر منحرف كردن
سمت و سوى مبارزه ى كارگران برآمدند .آن ها
وانمود مى كردند ،كه مشكل معيشتى ،عدم امنيت
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شغلى و غيره كارگران در جا به جايى مالكيت
سرمايه از خصوصى به دولتى نهفته است.
در حالى كه مالكيت سرمايه فقط دغدغه ى
سرمايه داران در رقابت بين آن ها است و هيچ
گره اى از مُشكﻼت كارگران با سرمايه داران را
حل نمى كند .كارگران هپكو اراك در ادامه ى
مبارزه ى خود عليه رژيم سرمايه و به منظور
بستن راه آهن تهران  -غرب ،راهى پُل بختيارى
شدند .آن ها عدم پاسخ گويى سرمايه داران به
خواست هاى خود را با مسدود كردن راه هاى
مجارى توليد اضافه ارزش پاسخ گفتند .به دنبال
اين اقدام كارگران ،ماموران نيروى سركوب
رژيم به آن ها حمله كرده ،گروهى را زخمى و
تعدادى از آن ها را بازداشت و روانه سياه چال ها
كردند .مبارزات كارگران هپكو و آذرآب در
روزهاى بيست و يكم شهريور ،دهم ،چهاردهم
تا هفدهم مهر ادامه يافت .روز دوشنبه ،اول مهر
ماه ،تمامى كارگران بخش هاى داخلى شركت
نيشكر هفت تپه نيز دست به تجمع زدند .بعد
از اعﻼم خبر اخراج و عدم تمديد قرارداد ٢١
كارگر ،تمامى كارگران بخش هاى داخلى شركت
از جمله اداره ى تجهيزات مكانيكى قسمت
كارخانه ،توليد شكر و هم چنين امور زيربنايى
در حمايت از هم كاران خود دست از كار
كشيدند و در اعتراض به اين عمل ضدكارگرى
كارفرما در روبروى دفتر مديريت شركت تجمع
كردند .و بدين ترتيب ،اتحاد طبقاتى خود را
عليه كارفرماى سرمايه دار شركت نشان دادند.
روز پنج شنبه ،چهارم مهر ،نيز اعتصاب و
تجمع كارگران هفت تپه در اعتراض به اخراج
شمارى از هم كاران خود هم چنان ادامه يافت.
آن ها على رغم تهديدهاى امنيتى ،دست از كار
كشيدند و در محوطه ى شركت دست به تجمع
زدند و خواستار بازگشت به كار  ٢١تن از
هم كاران خود شدند .آن ها اعﻼم كردند ،كه

رژيم اسﻼمى سرمايه ،با بسيج كُل نيروها و
دست يازى به همه ى ترفندها و تاكتيك ها،
جنگى سراسرى را در آغاز نيمه ى دوم سال
 ٩٨در همه ى عرصه هاى زندگى عليه كارگران
آغاز كرد و اين جنگ را لحظه به لحظه مشتعل تر
ساخت .گرسنگى ،قحطى ،آوارگى ،فﻼكت،
بى دارويى ،آلودگى هاى مرگ آفرين زيست
محيطى ،بى كارى ،عدم پرداخت دست مزدهاى
محقر ،شبيخون هاى رُعب انگيز به كومه هاى
مسكونى ،سبُعيت هاى قرون وسطايى عليه زنان،
خفه كردن هر نفس انتقادآميز ،سركوب باز هم
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حادتر ابتدايى ترين اعتراض ها ،همه و همه را
سيل آسا به جان كارگران انداخت .يك بروز
عادى اين بربريت ها و انسان ستيزى ها ،احكام
ددمنشانه و هول انگيزى است كه بى دادگاه هاى
جنايت آفرين بورژوازى اسﻼمى عليه كارگران
هفت تپه صادر كرده است .رژيم هفت كارگر
هم سنگر زندانى ،هفت كارگر معترض هفت تپه
را هر كدام به  ١٨سال زندان ،شكنجه ،شﻼق،
فرسايش و هﻼكت سريع يا تدريجى محكوم
ساخت و با اين كار كُل طبقه و جنبش كارگرى
را به وحشيانه ترين مجازات ها اخطار داد! جُ رم
اين كارگران آن بوده ،كه دست مزد معوقه ى
خود را مى خواستند! و دولت اسﻼمى سرمايه به
همين جُ رم آن ها را به زندان انداخت ،زير فشار
مرگ بارترين شكنجه ها قرار داد ،و هر يك را
به تحمل  ١٨سال زجر ،آزار ،فرسودگى ،ضرب
و شتم در موحش ترين سياه چال ها محكوم
كرد .رژيم به اين توحش دست يازد ،زيرا
بُنياد هستى خود يعنى چرخه ى ارزش افزايى
سرمايه ،نظام برده گى مزدى را از همه سو اسير
گردباد مى ديد.
طﻼيه هاى افزايش اعتراضات كارگرى در مهر
 ٩٨از وقوع حركتى سراسرى خبر مى داد.
روند ا ُفت اعتراضات و اعتصابات كارگرى
عليه سرمايه در ماه مهر متوقف شد و در
اين ماه على رغم درندگى ها ،لشكركشى ها و
دستگيرى ها توسط رژيم سرمايه رو به اوج
گذاشت .به طورى كه رقم  ٨٤حركت كارگرى
در شهريور به  ١١٦در ماه مهر افزايش يافت و
از اين تعداد  ٧٢مورد اعتصاب بود .اما مهم تر
از اين اعداد ،تغيير كيفيت مبارزات كارگران
بود .كارگران بيش از گذشته عليه بازداشت ها
و بى كار كردن هم كاران خود وارد مبارزه،
اعتصاب و اعتراض شدند .فرياد »كارگر زندانى
آزاد بايد گردد!« در بسيارى واحد هاى كار و
توليد طنين انداز شد .رژيم سرمايه از مدتى
پيش سعى در محدود كردن اعتراضات در
چهارديوارى واحدهاى كار و توليد داشت.
از طريق محاصره ى محل كار به وسيله ى
نيروهاى تا دندان مسلح خود ،شليك گلوله و
گاز اشك آور مى كوشيد از حركت كارگران در
شهرها جلوگيرى كند ،مانع بستن جاده ها ،راه
آهن و خطوط حمل و نقل سرمايه گردد و بر
سر راه حمايت كارگران از اعتصاب هم ديگر سد
بندد .وجه ديگر اين سركوب ،از داخل و توسط
نهادهاى سازمان دهى شده بورژوازى تحت
عناوين سنديكا و در بيش تر جاها شوراهاى
اسﻼمى كار انجام مى گرفت .اگر اولى ها در
ايران كارب ُردى ندارند ،شوراهاى اسﻼمى كار
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همه جا به نقش آفرينى ،پاشيدن تخم نفاق و
تجزيه ى كارگران مشغولند .اگر ماشين قهر
نظامى سرمايه از بيرون و به طور فيزيكى به
مقابله با كارگران مى رود ،شوراهاى اسﻼمى
كار هم چون جزيى از اين ماشين از درون و
در هنگامى كه زمزمه هاى اعتراضى در حال
شكل گيرى است وارد عمل مى شوند و تﻼش
مى كنند كنترل اعتراضات را در دست گيرند.
با طرح خواست هاى انحرافى و برنامه ريزى
شده از رشد ضدسرمايه دارى جنبش كارگران
بكاهند و در بسيارى موارد آن را وسيله اى در
دست بخشى از سرمايه داران عليه بخش ديگر
كنند .در حالى كه كارگران عليه گرسنگى ،فقر،
فﻼكت ،آوارگى ،بى آبى ،بى دارويى ،بى كارى و
سيه روزى هاى مولود سرمايه دارى مى جنگند،
اينان ،اين شب پره ها زوزه مى كشند كه توده ى
كارگر خواستار تبديل شكل مالكيت سرمايه از
خصوصى به دولتى است! جنجال راه مى اندازند،
كه گويا همه ى مُشكﻼت كارگران به خاطر
دولتى نبودن مالكيت واحدهاى كار و توليد
است! شوراهاى اسﻼمى كار ،سنديكاها و احزاب
چپ نماى بورژوازى يك صدا اين نوحه را دم
مى گيرند كه اگر كارخانه دولتى شود ،زندگى
كارگران از اين رو به آن رو خواهد شد! اين
دامى است كه نيروها و محافل مذكور پيش پاى
كارگران پهن مى كنند.
شورش توده هاى كارگر در سراسر ايران
جلوه ى ديگرى از مبارزات كارگرى بوده
است :توده هاى كارگر گرسنه از فشار فقر،
تنگ دستى ،گرانى و بى كارى در چهارگوشه ى
جهنم سرمايه دارى ايران به خروش و غليان در
آمدند .اين فرياد اعتراض كارگران عليه سرمايه
بود .زنجيره اى طوﻻنى از مبارزات كه در حلقه
حلقه ى خود شدت استثمار و بربريت سرمايه
را آماج ستيز مى گرفت .اين خروش در روز
بيست و پنجم آبان  ٩٨در بيش از پنجاه شهر
ايران در حال غليان بود .گزارشى از جنايات
رژيم سﻼمى سرمايه در طول اعتراضات و
شورش توده هاى كارگر عموما در حاشيه ى
شهرها ،و به گفته ى عامﻼن دولت سرمايه
در  ٧١٩نقطه ى ايران ،كارگران بى كار ،كه
عاصى تر و انفجارآميزتر از برخى بخش هاى
ديگر طبقه ى خود وارد ميدان شدند و رژيم
سرمايه را به وحشت انداختند .توده هاى
كارگر ،و به خصوص جوانان شجاع كارگر،
زير فشار گرسنگى ،فقر ،بى كارى و افزايش
بى انقطاع مايحتاج زنده ماندن و مرگ ناشى
از فﻼكت ،به مراكز قدرت سرمايه ،حوزه هاى
نفرت انگيز و دورغ پراكنى و عوام فريبى رژيم
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سرمايه حمله كردند .تشديد فشار استثمار و
حالت انفجارى بربريت سرمايه دارى ،آن ها
را به فكر هر چه بيش تر ،به واكاوى عميق تر
ريشه هاى واقعى سيه روزى ها ،به غوط ورى
آگاهانه تر در آن چه بر سر حاصل كار و توليد
و استثمار و زندگى شان رفته است ،به كندوكاو
عوام فريبى ها و ترفندهاى بخش هاى مختلف
بورژوازى براى ادامه ى بقاى برده گى مزدى و به
تعمق در همه ى مسايل مربوط به مناسبات ميان
طبقه ى خود و نظام سرمايه دارى سوق داد و
مجبور ساخت .هم چنين دانش جويان دانش گاه
تهران ،بيست و ششم آبان ،با برپايى تظاهرات به
توده هاى كارگر طبقه ى خود پيوستند! بر اساس
گزارشهايى كه نهادهاى نزديك به حوزههاى
علميه منتشر كردند ،در جريان اعتراضات
توده هاى خشمگين عليه كُليت نظام سرمايه در
آن سه روز در حدود  ٩حوزه ى علميه و دفتر
امام جمعه به آتش كشيده شد .اين جرثومه هاى
كثافات فرهنگى رژيم اسﻼمى سرمايه ،كه در
طول عُمر صد ساله خود و در اين چهل و چند
سال با شدت و با سرمايه هاى عظيم دستگاه
تبليغاتى عوام فريبى ،رژيم سرمايه را مى گردانند،
بيش از هر نهاد چرثومه ى سرمايه مورد خشم و
نفرت توده ها قرار گرفتند .كُشتار  ١٥٠٠كارگر
گرسنه ى شورشى آبان و  ١٣هزار زندانى آن از
خاطره ى توده ها فراموش نمى گردد!
كارگران هفت تپه صبح روز يك شنبه ،بيست
و ششم آبان  ،٩٨در اعتراض به عدم پرداخت
دست مزدهاى معوقه ى شهريور و مهر در
مقابل فرماندارى رژيم سرمايه تجمع كردند.
اين اعتراضات از دو هفته پيش از اين آغاز
و هم چنان ادامــه داشــت .اما ،با اين همه
كارگران به خواست بسيار محقر خود ،كه فقط
دريافت دست مزدهاى معوقه است ،هنوز نايل
نگشتند .جمعى از كارگران بخش كشاورزى
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در
روز چهارشنبه ،بيست و نهم آبان ،و در آغاز
سومين هفته ى پياپى از دور تازه ى اعتراضات
خود مجددا در مقابل فرماندارى شوش تجمع
و به تعطيل شدن شركت و عدم پرداخت
دست مزدهاى معوقه اعتراض كردند .كارگران
بخش كشاورزى هفت تپه روز شنبه ،دوم آذر
ماه ،براى هفدهمين روز متوالى با تجمع مقابل
فرماندارى شوش به اعتراض در مورد عدم
پرداخت دست مزد معوقه ادامه دادند .اين
كارگران ،كه حدود  ٥٠٠نفر بودند ،اعﻼم كردند
كه اعتراض خود را تا پرداخت دست مزد معوقه
ادامه مىدهند .هم چنين از چند روز قبل از
اين ،شمارى از كارگران بخش هاى صنعتى اين
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شركت نيز با پيوستن به تجمع كارگران بخش
كشاورزى نسبت به بﻼتكليفى شغلى و معيشتى
خود اعتراض كردند .كارگران هفت تپه براى
دست يابى به مطالباتشان ،به تجمع خود مقابل
فرماندارى شهرستان شوش تا روز يازدهم آذر
ادامه دادند .اما در اين تجمعات ،فقط كارگران
نى بُر حضور داشتند .صبح نوزدهم بهمن،
گروهى از كارگران فصلى نىب ُر در اعتراض
به عدم پرداخت بيمه در مقابل سازمان تامين
اجتماعى تجمع كردند .اين كارگران ،بدون
حمايت و پشتيبانى ديگر كارگران مجتمع هفت
تپه و يا حوزه ى ديگر سرمايه ،به تجمعات
خود تا بيست و يكم بهمن ادامه دادند و سپس
در سوم اسفند بار ديگر با همان خواست ها
اعتراض خود را شروع و تا ششم اسفند بدون
هيچ نتيجه اى ادامه دادند.
روز سه شنبه ،بيست و ششم فروردين ،٩٩
جمعى از كارگران هفت تپه در اعتراض
به حداقل دست مزد تعيين شده از طرف
شوراى عالى كار ،كتاب قانون كار را به اداره ى
كار شهرستان شوش بازپس فرستادند .اين
كارگران در تشريح اين اقدام اعتراضى گفتند:
كُليه ى كارگران مجتمع كشت و صنعت
هفت تپه به دليل عدم پايبندى وزارت كار،
شوراى عالى كار و كارفرماى مجتمع نيشكر
هفت تپه به قانون كار ،بدين وسيله كتاب قانون
كار را به اداره ى كار شهرستان شوش تحويل
داده تا بدانيم كه در روابط كارگرى و كارفرمايى،
قانون گرايى معنايى ندارد و مصلحت و منافع
كارفرمايان مﻼك عمل است! آن چه از آبان
 ٩٨به بعد رُخ داده است ،اين نوع مبارزات
و اعتراضات كارگران هفت تپه را در مسير
افول ،پراكندگى و استيصال قرار داده است .از
تعداد اعتراضات كاسته نشده ،اما هيچ بخش و
حوزه ى كارگرى سرمايه به عرصه ى مبارزه ى
ديگر كارگران وارد نمى شود هر يك چون
جزيره اى جدا در اقيانوس بيكران اعتراضات
پراكند اند و هيچ تاثيرى بر يك ديگر ندارند.
اثرى از يك طبقه به عنوان توده ى كارگر در هيچ
كجاى جهنم سرمايه دارى ايران وجود ندارد.
كارگران فقط ضعف ،استيصال و پراكندگى
خود را به نمايش مى گذارند .روز دوشنبه،
اول ارديبهشت  ،٩٩بيش از  ٨٠نفر از رانندگان
ماشينهاى استيجارى شركت كشت و صنعت
نيشكر هفتتپه ،در اعتراض به عدم پرداخت
پنج ماه معوقات مزدى خود ،در محدوده ى
مجتمع دست به تجمع اعتراضى زدند .روزهاى
يك شنبه و دوشنبه ،هفتم و هشتم ارديبهشت،
كارگران نىبُر هفت تپه در اعتراض به عدم
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پرداخت دست مزد دست از كار كشيدند و در
مقابل دفتر مديريت شركت اعتصاب و تجمع
كردند .روز چهارشنبه ،سى و يكم ارديبهشت،
كارگران مجتمع به دليل كاهش  ٧٠درصدى
ظرفيت توليد ،عدم امنيت شغلى و عدم پرداخت
دست مزدهاى فروردين و ارديبهشت  ٩٩خود،
مجددا دست به اعتراض زدند .روز شنبه ،هفدهم
خرداد ماه ،جمعى از كارگران اخراجى بخش
تعميرات با خواست بازگشت به كار ،مقابل دفتر
مديريت مجتمع دست به تجمع زدند .جمعى
از كارگران هفت تپه هم صبح روز يك شنبه،
بيست و پنجم خرداد ماه ،در اعتراض به عدم
پرداخت معوقات مزدى خود ،كار در بخشهاى
مختلف اين مجتمع را متوقف كردند.
كارگران تمامى بخش هاى شركت نيشكر هفت
تپه روز چهارشنبه ،بيست و هشتم خرداد ماه،
در اعتراض به پرداخت نشدن دست مزدهاى
خود از آغاز سال  ٩٩و هم چنين عدم تمديد
دفترچه هاى تامين اجتماعى و درمانى ،و
بﻼتكليفى وضعيت اشتغال خود ،دست به
اعتصاب زدند .اين اعتصاب و اعتراض پنج
روز ادامه يافت .هم زمان ،برخى كارگران با
نام نماينده از طرف توده ى كارگر آغاز به
مذاكراتى با نمايندگان دولت سرمايه ،مجلس و
ديگر مديران قضايى و غيره كردند ،كه در واقع
ادامه ى همان مسيرى بود كه برخى از كارگران
آگاه اين واحد توليدى چندى پيش نشانه هايى
از آن را بروز داده بودند .يعنى به جاى مبارزه
و ادامه ى آن در كف خيابان ،راه مذاكره را در
پيش گرفته بودند .روز شنبه ،سى و يكم خرداد
ماه ،شمارى از كارگران هفت تپه براى ششمين
روز متوالى مقابل دفتر مديريت اين شركت
دست به تجمع زدند .معترضان ،مطالبات خود
را پرداخت معوقات مزدى ،رسيدگى به وضعيت
شغلى ،تعيين تكليف وضعيت شركت ،بازگشت
به كار هم كاران اخراج شده ،و هم چنين تمديد
مهلت دفترچههاى درمانى ،عنوان كردند .در
هشتمين روز از تجمع اعتراضى كارگران ،دو
تجمع جداگانه يكى در مقابل دفتر مديريت
شركت و ديگرى در مقابل فرماندارى شوش
برگزار شد .مهم ترين مطالبات كارگران در اين
دور اعتصاب ،كه تا بيست و چهارم تير ادامه
يافت :پرداخت فورى حقوق هاى معوقه و
تمديد دفترچه ى بيمه ،بازگشت به كار فورى
هم كاران اخراج شده ،بازداشت فورى اسدبيگى
و مجازات حبس ابد براى اسدبيگى -رستمى
بود .صبح سه شنبه ،بيست و چهارم تير ،ماموران
سركوب گر امنيتى در شهرستان شوش ،در پايان
تجمع اعتراضى كارگران ،چهار تن از آن ها:
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محمد خنيفر ،يوسف بهمنى ،ابراهيم عباسى
منجزى ،و مسلم چشم خاور را بازداشت و به
زندان دزفول منتقل كردند .در بيست و سوم
مرداد ١٦٠ ،نفر كارگران دفع آفات ،كه با وجود
سابقه ى باﻻ در زمينه ى كشت و بهره بردارى
اخراج شده بودند ،خواهان بازگشت به كار و
تغيير وضعيت خود به قراردادى شدند .اين
كارگران مورد هيچ گونه پشتيبانى از جانب ديگر
كارگران قرار نگرفتند .در روز سى ام مرداد هم،
همانند روزهاى گذشته ،كارگران معترض جلوى
فرماندارى رفتند تا بار ديگر صداى اعتراضشان
را به گوش مديران سرمايه برسانند .در همين
زمان ،برخى كه خود را »نمايندگان كارگران
نيشكر هفت تپه« مى ناميدند ،در مجلس شوراى
اسﻼمى سرمايه جهت مذاكره در مورد خلع يد
كارفرماى شركت حضور يافتند .روز جمعه،
هفتم شهريور ،٩٩سنديكاى كارگران نيشكر
هفت تپه با انتشار اطﻼعيهاى از تعليق اعتصاب
خبر داد .اين سنديكا اعﻼم كرد:

به
اين ترتيب ،سنديكاى خودخواسته به خود
حق داد ،كه از جانب كارگران صُ حبت كند،
اطﻼعيه منتشر نمايد ،و اعﻼم ختم اعتصاب
نمايد .كارگران هفت تپه همواره در سال هاى
اخير در حال اعتراض ،اعتصاب ،تظاهرات،
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راه بندان و پيكار بودند ،اما چنان كه از متن
گزارشات در همين چند صفحه مشهود است،
هيچ گاه به طور واقعى ،استراتژيك ،نقشه مند
و طبقاتى دست هم راهى به سوى توده هاى
هم زنجير خويش دراز نكردند .اقدام موثر و
پيوسته اى براى هم پيوندى ،هم رزمى ،هم دلى و
هم سنگرى با كارگران ساير حوزه هاى پيش ريز
سرمايه ،كارگران ده ها هزار مركز كار و توليد
ديگر ،به عمل نياوردند .حتا در خوزستان ،در
چند كيلومترى پيرامون خويش ،به سراغ صدها
هزار كارگر شاغل در ناحيه ى صنعتى بزرگ
حوزه ى شهر اهواز نرفتند .با كارگران ماهشهر
و آبادان و خرمشهر و آغاجارى و آزادگان و
ده ها شهر ديگر وارد هيچ گُفت وگوى جدى
جنبشى و شورايى نشدند .هيچ گامى در اين
گُذر برنداشتند كه هيچ ،در همين روزها جمعى
از كارگران ) ١١٦كارگر( بى كار شده ى مجتمع
هفت تپه تحت عنوان »كارگران غير نيشكرى«
)نامى كنايه دار و با معنا ،كه حاكى از عدم
هماهنگى ديگر كارگران شركت هفت تپه و
توده ى كارگر اين شهر دارد( در دهم شهريور
در ادامه ى اعتراض خود با عنوان »هفتاد و
هشتمين روز اعتصاب كارگران نيشكر هفت
تپه« در مقابل فرماندارى ،اداره ى كار و سپس
دفتر كعب عمير ،نماينده ى شوش ،تجمع
كردند! تجمع و اعتراض اين كارگران تا بيستم
شهريور بدون هيچ نتيجه اى و هيچ پشتيبانى
و هم رزمى از جانب ديگر كارگران ادامه
يافت .اين چيزى جز نتيجه ى مستقيم تصميم
سنديكاى هفت تپه نمى توانست باشد .روز
سه شنبه ،اول مهر ،تعدادى از كارگران هفت تپه
در داخل شركت و جمعى نيز در محوطه ى
صنعتى )كارگران كارخانه( دست به اعتراض
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واعتصاب زدند .خواست اين كارگران بازگشت
به كار تمامى هم كاران اخراجى ،پرداخت
دست مزدهاى معوقه و اجراى فورى خلع يد
از بخش خصوصى بود .آن ها مى گفتند:
كارگران
بخش دفع آفات كشاورزى ،كه در بخش
كشت نيشكر استثمار مى شوند ،در اعتراض
به وضعيت امنيت شغلى خود از پيمانى به
قراردارى ،در روز يك شنبه ،ششم مهر ماه ،در
محل كار خود در زمين هاى زير كشت دست
به اعتراض زدند ،كه اين اعتراض با دخالت
نيروهاى انتظامى مستقر در محوطه ى هفت تپه
روبرو شد .اين اعتراض نيز كامﻼ جداگانه و
بدون هم يارى ديگر كارگران انجام گرديد و به
سُ رعت زير يورش نيروهاى سركوب سرمايه
متوقف شد .روز هفدهم مهر ،كارگران قسمت
كوره هاى ب ُخار هفت تپه در اعتراض به اخراج
هم كاران خود دست به اعتصاب زدند .صبح
روز يك شنبه ،بيستم مهر ،جمعى از كارگران
مجتمع در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
خود در محوطه ى مجتمع تجمع كردند.
كارگران بخش كشت نيشكر هفت تپه نيز روز
پنج شنبه ،بيست و چهارم مهر ،با برپايى تجمع
در محوطه ى مزارع در اعتراض به عدم پرداخت
دست مزدهاى معوقه ى خود تجمع كردند .روز
يك شنبه ،يازدهم آبان ،جمعى از كارگران كشت
هفت تپه در اعتراض به بازداشت چهار تن از
هم كاران خود مقابل دفتر مديريت شركت تجمع
كردند .اين چهار كارگر در تجمع اعتراضى روز
پنج شنبه ،هشتم آبان ،به عدم پرداخت حق اضافه
كارى تير و مرداد ،با حمله ى نيروهاى سركوب
انتظامى و يگان ويژه بازداشت شدند و ابتدا به
پاسگاه هفت تپه و سپس به بازداشت گاه آگاهى
شهرستان شوش منتقل گشتند .آن ها پس از سه
روز بازداشت در اداره ى آگاهى شوش ،روز
شنبه ،دهم آبان ،به زندان و شكنجه گاه فجر
شهرستان دزفول منتقل شدند .در دوازدهم
آبان ،كارگران هفت تپه براى آزادى هم كاران
بازداشتى خود تجمع كردند و نيروهاى سركوب
دولت سرمايه وارد محوطه شركت شدند .اين
تجمع اعتراضى ادامه يافت .روز جمعه ،شانزدهم
آبان ،براى دومين روز متوالى بعد از حضور
نيروهاى سركوب يگان ويژه ى دولت سرمايه و
ممانعت از ورود پانزده نفر از كارگران نيشكر
هفت تپه توسط آن ها ،تمامى كارگران بخشهاى
صنعتى در حمايت از هم كاران خود محل كار
خود را ترك كرده و دست به راه پيمايى به طرف
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درب ورودى شركت زدند .اعتراض كارگران تا
بيستم آبان ادامه يافت و سرانجام مُنجر به آزادى
كارگران بازداشتى گرديد.
جمعى از كارگران فصلى شركت نيشكر
هفت تپه روز دوشنبه ،سوم آذر ماه ،در اعتراض
به تداوم بﻼتكليفى شغلى خود مقابل ساختمان
مديريت شركت تجمع كردند .اين كارگران كه
چندى پيش با شروع فصل سرما و بهانه ى عدم
نياز و اتمام قرارداد از كار اخراج شده بودند،
با برپايى اين تجمع خواستار بازگشت به كار
گشتند .اعتراضات جُ سته و گريخته اى در طول
اين ماه از جانب كارگران بخش هاى مختلف
اين مجتمع در اعتراض به دست مزدهاى معوقه
و عدم امنيت شغلى انجام مى گيرد .روز بيست و
سوم آذر ،جمعى از كارگران واحد خدمات در
اعتراض به عدم امنيت شغلى خود در محوطه ى
مجتمع تجمع اعتراضى كردند .اين اعتراضات،
تا پايان ماه ،بدون كوچك ترين نتيجه اى ادامه
مى يابد .صبح چهارشنبه ،دهم دى ماه ،كارگران
تجهيزات مكانيكى اعتصاب كردند .اين اعتصاب
در اعتراض به فيش حقوقى صادر شده براى
چهار نفر از هم كاران زندانى بود ،كه اضافه
كارى ماه هاى چهارم و پنجم سال در آن محاسبه
نشده بود .تجمعات اعتراضى كارگران هفت تپه
نسبت به امنيتى كردن كارخانه توسط عُمال
دولت سرمايه در روز يك شنبه ،بيست و يكم
دى ماه ،وارد سومين روز متوالى خود مى شود.
جمعى از كارگران بخش دفع آفات روز دوشنبه،
نهم فروردين  ،١٤٠٠براى سومين روز متوالى در
مقابل دفتر حراست اين شركت در اعتراض به
جو امنيتى ،عدم امنيت شغلى و اخراج كارگران
دست به تجمع زدند .اعتراض كارگران به كاهش
زمان قراردادها از يك سال به شش ماه و از
شش ماه به سه ماه و هم چنين به عدم انعقاد
قرارداد جديد و اخراج تعدادى از كارگران است.
به دنبال تداوم اين اعتصاب ،رييس اداره ى
حراست شركت نيشكر هفت تپه ضمن تهديد
كارگران به اخرج ،اعﻼم مى كند :در صورتى كه
اعتراض و اعتصاب كارگران ادامه پيدا كند ،وى
با كمك نيروهاى انتظامى و يگان ويژه به اين
اعتصاب پايان خواهد داد! اما كارگران به اين
تهديدات اعتنايى نكرده و به حركت اعتراضى
خود ادامه دادند .اين اعتراضات با محدود
شدن و كاهش تعداد كارگران فعال معترض
تا چهاردهم فروردين ادامه مى يابد .روز شنبه،
يازدهم ارديبهشت  ،١٤٠٠كارگران هفت تپه
به مناسبت فرا رسيدن روز جهانى كارگر در
محوطه ى شركت تجمع كرده و در عين حال
به عدم پرداخت دست مزدهاى معوقه و عدم
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افزايش دست مزدها اعتراض نمودند.
همين كارگران در ابعادى بسيار كاهش يافته و
در فقدان شركت فعال توده ى عظيم كارگرى،
در سال پيش مجموعا  ١٠٢تجمع اعتراضى و
اعتصاب راه انداختند .به جاى تصرف كارخانه
با اتكا به نيروى شورايى سرمايه ستيز خود ،سر
دادن شعار دولتى كردن شركت را راه حل همه ى
مسايل زندگى خود ديدند .در همين شهر شوش،
و بعضا به طور هم زمان ،كارگران حوزه هاى
ديگر پيش ريز سرمايه تقريبا با همين خواست ها
عليه سرمايه داران كارفرماى خود دست به
اعتراض زدند .از جمله ،كارگران بازنشسته كه
شايد تا چندى پيش در كنار همين كارگران و
توسط سرمايه دار همين واحد به شديدترين
وجهى استثمار مى شدند و شيره ى جانشان به
اضافه ارزش و سود سرمايه تبديل مى گرديد،
كارگران شركت ماكيان شــوش ،كارگران
مركز بهداشت و درمان ،كارگران شركت دفع
آفات شوش و بسيارى كارگران ديگر عليه
سرمايه داران و دولت سرمايه مانند همه ى
هم زنجيران خود در سراسر ايران ،راه ا ِعمال
قدرت ولو در سطح بسيار ابتدايى و نازل را
پيش گرفتند .اما ،در هيچ يك از اين اعتراضات،
نه كارگران هفت تپه و نه كارگران حوزه هاى
ديگر ،به سراغ يك ديگر نرفتند ،يك ديگر را
جُ ست وجو نكردند تا در مقابل سرمايه داران و
دولت آن ها نيرويى طبقاتى ،مشترك و سازمان
يافته ى ضدسرمايه دارى تشكيل دهند .متاسفانه
گروه هاى زيادى از كارگران در اعتراضات خود
فقط وضع اسف ناك دست مزد ،معيشت ،سختى
كار و غيره را با ديگر كارگران ،و حتا با كارگران
هم جوار همان واحد استثمار ،مقايسه مى كنند
و فرياد يك سان سازى دست مزد سر مى دهند!
اگر چند كارگر يا حتا ﻻيه اى از كارگران در
گوشه اى از اين جهنم ،تفاوت ميان دست مزد
و شرايط كار خويش با توده ى عظيم هم زنجير
را سند اعتبار و امتياز و رضايت و زندگى خوب
خويش مى بينند ،با اين بينش فقط و فقط تير
خﻼصى به آخرين مايه ها و رگه هاى انسان
بودن خويش شليك مى كنند.
در سال  ،١٤٠٠تاكنون ،سكوت سنگينى بر
جنبش كارگران ايران دامن گُستر شده است
و اين سنگينى بيش تر در هفت تپه و ساير
واحدهاى كار و توليدى ،كه در سال هاى اخير
سلسله جنبان و پيش رو مبارزات كارگرى
بوده اند ،احساس مى شود .اما به ناگهان ،چهل
روز مانده به انتخابات رياست جمهورى اسﻼمى
سرمايه ،در روز هجدهم ارديبهشت ،همه ى
جناح هاى طبقه ى حاكمه ،تمامى اپوزيسيون
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بورژوازى در داخل و خارج از كشور ،فرياد
پيروزى سر مى دهند كه:

اين رابطه نوشت:

»خبرگزارى فارس« در

نماينده ى
شوش در مجلس شوراى اسﻼمى هم در اين
باره مى گويد:
و سنديكاى هفت تپه
مى نويسد:

اسماعيل بخشى در پيامى توييترى خود تاكيد
مى كند:
اتحاديه ى آزاد كارگران گزارش مى دهد» :صبح
امروز ،يك شنبه نوزدهم ارديبهشت ،كارگران
شركت نيشكر هفت تپه هنگام ورود به شركت
و مقابل درب ورودى اقدام به پخش شيرينى
و جشن و شادى كردند» «.خبرگزارى ايلنا« هم
چنين گزارش مى دهد:
اين نيز نشان از فاجعه اى است ،كه بر سر

جنبش كارگرى آوار شده و اين جنبش را به
جاى جنگ عليه اساس هستى سرمايه دارى ،به
جاى پيوند زدن سنگرهاى جنگ روزمره براى
افزايش بهاى نيروى كار ،بهبود معاش ،حصول
آزادى هاى سياسى و حقوق اجتماعى ،به جاى
تمركز بر مفصل بندى سرشتى پيكار روزانه
عليه اشكال عديده ى جنايات سرمايه با كارزار
طبقاتى ضد موجوديت سرمايه دارى ،آرى به
جاى اين كارها ،اين جنبش را در سراشيب
انحﻼل قدرت جنگ طبقاتى خود در ساختار
نظم سرمايه فرو مى برد .اين جا ديگر مبارزه
براى باﻻ بردن دست مزدها با شاخص اعتراض
عليه ب ُنياد استثمار سرمايه دارى هم راهى ندارد.
با اين وجود ،هستى اجتماعى و واقعيت وجودى
زندگى كارگران هيچ تغييرى نمى كند .در حالى
كه جنبش كارگرى نه فقط ظرفيت سازمان يابى
قدرت سراسرى ضد كار مزدى خود را به
تمام و كمال دارد ،كه هيچ راه ديگرى جز اين
موجود نيست .فاجعه ى فوق نتيجه ى فروكش
جنبش كارگرى ،خستگى و استيصال كارگران از
راه هاى بى نتيجه ى پوييده شده است .اما هيچ
يك از اين ها علت اصلى كاهش اعتصابات و
اعتراضات و بى فروغى و ياس حاكم بر آن ها
نيست .علل را بايد در خودمان جُ ست وجو
كنيم .اين كه ما صداى كارگران معترض در
شهرها را مى شنويم ،كه از فاجعه ى قراردادهاى
سفيدامضا مى گويند .عُصيان كارگران حوزه هاى
مختلف پيش ريز سرمايه را مى شنويم و هر
روز شاهد اعتراض كارگران ده ها موسسه و
كارخانه ديگريم ،كه فرياد عليه تعويق طوﻻنى
مدت پرداخت دست مزدها را به سقف آسمان
مى كوبند .فرياد فقر و گرسنگى كارگران بيكار
همواره در گوشمان طنين مى افكند ،كه هر
آن نوبت ما است .با وجودى كه همه ى ما
كارگريم ،آحاد طبقه ى كارگر هستيم و ريشه ى
بدبختى هاى ما در وجود سرمايه دارى ،در
حاكميت سرمايه ،است؛ و با اين كه همگى
توسط فاشيسم اسﻼمى سرمايه سركوب
مى شويم ،همه در حال اعتراضيم ،و هيچ يك
چيزى براى از دست دادن نداريم ،و مُشتركات ما

تمامى فضاى زندگى مان را پُر كرده است ،اما در
طوفان همه ى اين اشتراك ها ،تنها ،زبون و فاقد
قدرت ايم .مجرد اعتراض ،اعتصاب و تظاهرات
و خروش خشم كافى نيست .در مقابل تهاجم و
تعرض سرمايه دارى ،در مقابل موج فزاينده ى
دستگيرى ها و سر به نيست كردن ها كه توسط
سرمايه و حاكمانش راه مى افتد ،يك راه بيش تر
وجود ندارد .قهر ارتجاعى سرمايه را بايد با قهر
راديكال و ضدسرمايه دارى كارگرى پاسخ داد.
تهاجم سرمايه دارى را بايد با تدارك تعرض
سراسرى طبقاتى عليه سرمايه جواب داد .و در
تدارك اين تعرض بايد شوراها را برپاى داشت.
بايد روايت منحط شوراسازى رفرميستى خارج
از مدار جنگ عليه سرمايه دارى را دور انداخت.
بايد جنبش شورايى ضد برده گى مزدى را برپا
داريم .بايد يك قدرت سازمان يافته ى كارگرى،
شورايى ،سراسرى و سرمايه ستيز شويم .اين تنها
راه است .آرى ،حرف اين است :اگر همه ى
ما كارگران در سراسر ايران ،كارگران كُل
خودروسازى ها ،كُل كارخانه هاى كشور ،حمل
و نقل و بنادر ،كارگران حوزه هاى نفت و گاز،
توده هاى كارگر معلم و پرستار و بهيار ،و در يك
جمله كُل كارگران ايران ،در هر كجا كه بوديم،
قاطع و استوار دست از كار مى كشيديم ،چرخ
توليد را در نقطه نقطه ى دوزخ سرمايه دارى
متوقف مى ساختيم ،رود پُر خروش سودها و
سرمايه ها را يك سره خشك مى كرديم؛ اگر
چنين مى كرديم ،اگر از درون شوراهاى سرمايه
ستيز خود يك صدا اعﻼم مى كرديم كه هم اكنون
و بدون هيچ فوت وقت ،حتا بدون هيچ لحظه
مكث ،نه فقط حمله ى نيروهاى سركوب سرمايه
را متوقف مى سازيم ،بلكه كُل كارگران زندانى
را از زندان و شكنجه گاه آزاد مى كنيم! آن وقت
كُل نظام اختاپوسى سرمايه در يك چشم به هم
زدن تسليم مى گرديد ،خود را در كام طوفان
بُنيان كن پيكار ما زبون و مستاصل مى ديد ،به
تكاپو مى افتاد ،و در نهايت فروماندگى آماده ى
تسليم مى شد .اگر چنين مى كرديم ،دستاورد
مبارزه ى ما در اين حد محدود نمى ماند.
مه ٢٠٢١
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محﻼ ت کارگر ی در ایرا ن

محﻼت كارگرى ،چنان كه از اسمش هم
پيداست ،با تشكيل طبقه ى كارگر و پيامد آن
در جامعه در پيوند است .و شرايط زندگى
اعضاى اين طبقه ،يعنى سازنده گان ثروت
اجتماعى ،را نشان مى دهد .وقتى به اين
شرايط در كشورهاى مختلف سرمايه دارى
نگاه مى كنيم ،مى بينيم كه روند مشابهى در
همه ى آن ها طى شده است؛ در حالى كه
با توجه به زمان و استاندارد زندگى امروز،
نبايد آغاز مشابهى داشته باشند .زندگى اين
طبقه با فقر و فﻼكت آغاز شد و تغييراتى كه
امروزه در بعضى از كشورها شاهد آن هستيم،
نتيجه ى مبارزات كارگران است و نه انسان
دوستى سرمايه داران يا دموكراسى بورژوايى.
در حقيقت ،خود نظام سرمايه دارى عامل فقر
و فاقه ى كارگران است و تغييراتى هم كه با
مبارزات كارگران حاصل شده است با توجه
به شرايط امروزى توليد ،يعنى بارآورى كار
فوق العاده باﻻ و ضريب استثمار وحشت ناك،
توليد توده اى و پايين آمدن چشم گير زمان
كار ﻻزم ،چونان قطره اى در درياست.
براى درك بهتر شرايط اين محﻼت در ايران،
ابتدا چند نمونه از اين محﻼت در اوايل رونق
توليد سرمايه دارى در كشورهاى پيش رفته ى
سرمايه دارى را مورد توجه قرار مى دهيم.
انگليس ،نمونه ى كﻼسيك گُ سترش
سرمايه دارى
در انگليس ،قبل از سرمايه دارى ،قدرت
اقتصادى  -سياسى زير سُ لطه ى شاه ،مالكان
بزرگ و روحانيون بود .شاه زمين را در مقابل
خدماتى ،چون گرفتن ماليات و تامين سرباز،
به اشراف مى داد .هر فئودالى در منطقه ى خود
يك قدرت سياسى بود و هر چه مى خواست
با مردم مى كرد .دهقانان به زمين وابسته
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بودند .بخشى از آن ها تكه زمينى كوچك،
آلونكى به نام خانه ،با چند مرغ و خروس يا
گوسفند داشتند و به فئودال ها بهره ى مالكانه
مى پرداختند ،كه در حقيقت برابر با كُل مازاد
محصول آن ها مى شد .يعنى هر دهقانى
حقى به اندازه ى يك زندگى بخور و نمير از
كار خود در زمين داشت .دهقانان بى زمين
بايد زمين را از فئودال اجاره مى كردند ،كه
عﻼوه بر بهره ى مالكانه مذكور ،مبلغى بابت
اجاره ى زمين هم به آن اضافه مى شد؛ بخشى
هم حق سهم زمين در محصول را داشتند،
كه وضع شان بدتر از گروه اول بود .عﻼوه بر
اين دو گروه ،سرف ها ،يعنى مردم كشاورز و
رعيت ،هم بودند كه حُ كم كارگر كشاورزى را
داشتند ،چيزى شبيه خوش نشين ها در ايران.
فشار بى حد و مرز فئودال ها بر مردم روستا
و قحطى بزرگ در سال  ١٣٨١ميﻼديف سبب
شورش دهقانان شد و دهقانان  ١٥٠٠روستا،
خانه و روستاى خود را ترك كردند و به
شهرها  -كه با رونق تجارت در حال گُسترش
بودند -روى آوردند .قرن پانزدهم در انگليس،
ويژگى چندگانه اى داشت .ابداعات جديد در
استخراج معادن و كاربرد پمپ هاى بُخار در
معادن ،كه سبب باﻻ رفتن توليد شد ،ذوب
فلزات و ايجاد اولين كوره ى بلند ،پيش رفت
كار توليد ظروف سفالى ل ُعاب دار ،تقويت
ناوگان دريايى و رونق تجارت ،كارب ُرد دستگاه
چاپ ،و بحران افتصادى  ١٤٥٠انگليس ،كه
با جنگ هاى داخلى  ،١٤٥٥-٨٥معروف به
انقﻼبات دهقانى ،دنبال شد كه در يك سمت
آن فئودال ها با روحانيون و در سمت ديگر
بــورژوازى در حال پاگيرى انگليس قرار
داشت ،از جمله ويژگى هاى اين قرن در
انگليس بودند.
در آغاز قرن هفدهم هنوز اقتصاد انگليس بر
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كشاورزى متكى بود و اكثريت جمعيت كشور
در روستاها زندگى مى كردند .اما به مرور
تغييراتى ايجاد شد ،كه اقتصاد را از ويژگى
محلى  -منطقه اى به بازار ملى گُسترش داد؛
با وجودى كه اين مازاد محصول دهقانان
به شكل اجــاره و خدمات از دست شان
خارج مى شد و آن ها به سختى روزگار
مى گذراندند .دهقانان ،ثروت زمين داران و
روحانيون را هر چه انبوه تر مى كردند ،اما
خود صاحب ثروتى نبودند و نصيب شان
از رنج كار ،گرسنگى بود .باﻻخره دهقانان
به جان آمدند و بر عليه نيروهاى مُسلط در
جامعه ى فئودالى ،يعنى زمين داران بزرگ و
روحانيون ،به پا خاستند .كليسا با شم آينده نگر
خود ،براى اين كه كامﻼ به دور انداخته نشود
و بازى را به كُل نبازد ،دست به رفرم هايى
زد و كوشيد از دل ايدئولوژى فئودالى ،كه
بانى اش كليسا بود ،ايدئولوژى اى در خور
نيروى بالنده ى آن زمان ،يعنى بورژوازى،
مطرح كند؛ چيزى كه خواست بورژوازى آن
زمان نيز بود ،زيرا از تاثير مذهب بر توده ها
به خوبى آگاه بود .با نهضت اصﻼح مذهب
در انگليس ،زمين هاى كليسا كه در اختيار
راهبه خانه ها بود ،به پول داران شهرى فروخته
شد .بسيارى از دهقانان اجاره دار و صاحب
زمين هاى كوچك مجبور به ترك اجاره كارى
و فروش قطعه زمين كوچك خود به آن ها
شدند .آن ها يا به شهرها كوچ كردند ،تا شايد
به عنوان كارگر در مراكز صنعتى يى كه در
حال رشد بود كارى پيدا كنند ،و يا در روستا
مانده به كارگر مزدور كشاورزى صاحبان
جديد زمين تبديل شدند .بخشى نيز از فقر
و گرسنگى به گدايى روى آوردند ،كه قانونى
هم در اين زمينه تصويب شد .مامورين دولت،
گدايان را جمع آورى كرده و ضمن ضرب و
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جرح و شكنجه ،آن ها را مجبور به بيگارى
در كارگاه هاى كارفرمايان مى كردند .زنان
بسيارى براى تامين نان شب كودكان خود
و حتا سير كردن خود به تن فروشى روى
آوردند .اينان بخش عمده ى طبقه ى كارگر
انگليس را تشكيل دادند .بخش ديگر طبقه ى
كارگر از صنعت گران سنتى انگليس ،به ويژه
در نساجى و سفال گرى ،پشم ريسى و پنبه
و نخ ريسى ،پرداخت ابريشم ،ذوب فلزات
و غيره بودند .اين جمع كارگر در مقابل كار
ماشينى از دور فعاليت هاى پيشين خود خارج
شده و به كارگران مزدور صنايع ماشينى تبديل
گشتند .شهرها بزرگ و بزرگ تر مى شدند و
با هجوم كارگران و جويندگان كار ،جمعيت
آن ها تا دو و سه برابر افزايش مى يافت.
شهرها قطبى شدند .در هر شهرى محﻼت
خاصى به وجود آمد .به عنوان نمونه ،در
منچستر بدترين خانه ها در بدترين نقاط شهر
به محل ا ُسكان كارگران تبديل شد .مردم ساير
نقاط شهر از آن ها به عنوان محﻼت »بد«
نام مى بردند .خانه ها يك يا دو طبقه ،و سه
يا چهار اتاق و يك آشپزخانه ،داشت و در
رديف هاى طوﻻنى در كنار هم قرار گرفته
بود .زيرزمين هاى نمور هم مملو از كارگران
فقير بود .خيابان ها گلى ،كثيف و پُر از تپه
چاله بود .فاضﻼب خانه ها در جوى خيابان ها
جارى مى شد و بوى تعفن ،تنفس را مشكل
مى كرد .در اين خانه ها نه يك خانواده ،بلكه
افراد زيادى زندگى مى كردند .در بازار محله،
سبزى و ميوه هاى مانده و خراب شده ى ساير
محﻼت شهر فروخته مى شد .كوچه ها تنگ
و متعفن و پُر از بچه بود .پنجره ى خانه ها
شكسته و با پارچه يا پﻼستيك پوشيده شده
بود .چهارچوب هاى بدون در و پنجره هم
كسى را تعجب زده نمى كرد .حياط خانه ها به
قصابان اجاره داده مى شد ،تا خوك هاى آماده
براى سﻼخى را در آن نگه دارند .زباله هاى
انباشته در اين كوچه هاى تنگ و خيابان هاى
كثيف و پُر از تپه چاله ،گنداب ساز بودند.
در اين فضاهاى آلوده ،كارگران روزمزد و
بى كاران در جُ ست وجوى كار ،و تن فروشان
براى تهيه ى لقمه اى نان در كنار دزدان و
شيادان ،زندگى مى كردند .حتا در كنار مناطق
ثروت مندنشين ،هر جا كه زمينى باير وجود
داشت ،آلونك هاى كارگران ديده مى شد.
خانواده هاى كارگرى از بزرگ و كوچك،
مرد و زن ،در يك اتاق زندگى مى كردند.
اين خانه ها ،تراكم فقر و رنج و درد كارگران
بودند .لباس كارگران مندرس بود ،لحاف و
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تشكى هم در كار نبود .لباس هاى كُهنه ى
جمع آورى شده از خيابان هاى شهر ،لباس
و لحاف و تشك آن ها بود .تازه اين افراد
نسبت به آواره گان خيابان ها ،كه در پارك ها
يا كنار مغازه ها و ...بدون پوشش روى زمين
مى خوابيدند ،جمع خوش بختان بودند؛
خوش بختانى كه سقفى باﻻى سر داشتند.
نوان خانه هايى بودند ،كه شب ها تا  ٣٠٠آواره
در آن ها مى خوابيدند .خانه ها لوله كشى آب
نداشت و آب از تلمبه هايى كه در خيابان بود
به خانه ها حمل مى شد.
در گﻼسكو ،طبقه ى زحمت كش  ٧٨درصد
جمعيت را تشكيل مى داد .خانه ها مملو
از جمعيت بود .گاه در هر اتاق ١٥ ،تا ٢٠
نفر مى خوابيدند .زيرا آن ها كه اتاقى اجاره
كرده بودند ،از عُهده ى مخارج زندگى بر
نمى آمدند و جاى خواب را به ديگران اجازه
مى دادند .خانه ها كثيف ،مرطوب و ويرانه
بود و كف اتاق براى خوابيدن با كاه پوشانده
مى شد .محﻼت فاضﻼب نداشتند و فاضﻼب
خانه ها در خيابان ها جارى مى شد .بيمارى
و مرگ و مير در اين شهر بيداد مى كرد .اين
خﻼصه اى از وضعيت زندگى كارگران در
انتهاى فئوداليسم و آغاز صنعتى شدن ،يعنى
در قرن شانزده و هفده ميﻼدى ،در انگليس
بود»).وضع طبقه ى كارگر در انگلستان«،
فريدريش انگلس(
نمونه ى آلمان
رفرم در مذهب ،در آلمان ،توسط مارتين لوتر
در سال  ١٥١٧با دفاع از نظريه ى »يك انسان
آزاد مسيحى« در مقابل كليساى كاتوليك رُم
آغاز شد .آلترناتيو او در مقابل كليساى رُم،
مذهب پروتستانيزم بود كه مورد پذيرش
بورژوازى در حال رشد قرار گرفت .دهقانان
آلمانى» ،انسان آزاد« مطرح شده در بيانيه ى
لوتر را به اشتباه آزادى دهقانان از جور و ستم
فئودال ها مى پنداشتند؛ در حالى كه آن انسان
آزاد ،انسان ديگرى بود كه آزادى اش مى بايد
عامل رنج اش مى شد .در اين شرايط ،دهقانان
براى رهايى از ظلم و ستم فئودال ها با هم
هماهنگ شدند و در بيانيه اى خواست خود را
در  ١٢ماده اعﻼم كردند .آن ها در سال ١٥٢٥
براى آزادى به پا خاستند ،كه منجر به كُشتارى
عظيم شد و  ٧٠هزار دهقان كُشته شدند.
تغييرات اجتماعى اساسى از فئوداليسم به
سرمايه دارى ،در آلمان از سال  ١٨٠٠شروع
شد .در اين زمان ٨٠ ،درصد جمعيت ٢٥
ميليونى آلمان را دهقانانى كه وابسته به
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زمين و در تملك اربابان بودند ،تشكيل
مى دادند .آن ها داراى هيچ گونه حق و
حقوق اجتماعى  -سياسى نبودند و اربابان
بر كُل زندگى آن ها حاكم بودند ٢٠ .درصد
مابقى جمعيت را پيشه وران و شاگردان
آن ها )سيستم كارآموزى استاد -شاگردى(،
كارمندان ،دكان داران ،روحانيون و اشراف
تشكيل مى دادند .در آغاز قرن نوزدهم،
كارگاه هاى پيشه ورى ،كه با شيوه هاى قديمى
كار مى كردند و تنها با بازار محلى ارتباط
داشتند ،دچار بحران بودند .فعاليت بخش هاى
اقتصادى ،فعاليتى منطقه اى بود .مثﻼ در بعضى
نقاط بسته به شرايط طبيعى آن ها ،كار روى
فلزات رايج بود و در بعضى ديگر كار پنبه
و پنبه دانه؛ اما بين آن ها مراودات كشورى
وجود نداشت .به همين سبب ،بر خﻼف
انگليس ،در آلمان عناصر فئودال قوى تر
بودند .با قدرت گيرى بورژوازى در حال
رشد ،تغييرات اجتماعى  -اقتصادى در آلمان
آغاز شد .تغييراتى كه پايه هاى فئوداليسم را
سُ ست كرد .با رفرم ارضى پروسى ،دهقانان
وابسته به زمين آزاد شدند تا به نيروى كار
سيستم جديدى كه در راه بود تبديل شوند.
بخشى از دهقانان به مناطقى كوچ كردند ،كه
خطوط راه آهن و جاده ها به عنوان زيرساخت
مورد نياز حمل كاﻻهاى آتى در حال ساخت
بود و در وهله ى اول ،مثل انگليس ،البته با
ديركردى دو قرنى ،وابستگى اقتصاد را از
بازارهاى محلى مى ب ُريد و يك بازار ملى و
فرامحلى ايجاد مى كرد .اينان پايه هاى طبقه ى
كارگر آلمان را تشكيل دادند .بخش ديگرى
از دهقانان آزاد شده ،به صورت پرولتارياى
روستا در آمدند .عده اى هم موفق به فروش
نيروى كار خود نشدند و مانند اسﻼف
انگليسى خود به گدايان پيوستند .با مهاجرت
مداوم روستائيان به شهرها براى كار ،درصد
جمعيت روستانشين مرتب كاهش مى يافت
و در مقابل به جمعيت شهرها افزوده مى شد.
شهرهاى بزرگ پُر جمعيت به وجود آمد.
گذشته از دهقانان ،مالكان خُ رد هم كه توان
رقابت با مالكان جديد ،كه از تكنيك هاى
بهتر در زمين هاى بزرگ تر استفاده مى كردند،
را نداشتند در جُ ست وجوى كار مزدى به
شهرها روى آوردند .همين وضعيت براى
صنعت گران و شاگردان شان و صاحبان حرف
و صنعت در مقابل كارخانه ها پيش آمد؛ به
نحوى كه در سال  ،١٨٤٨يك ميليون كارگر
مزدبگير و تعداد زيادى كارگر بى كار در آلمان
وجود داشت ،يعنى در آغاز صنعتى شدن .با
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تشكيل طبقه ى كارگر ،ارتش بى كاران ،و
رقابت بين نيروى كار هم به وجود آمد و
سطح دست مزدها را تا چنان مرزى به پايين
كشاند ،كه كُل خانواده هاى مهاجرت كرده از
مردان و زنان و كودكان مجبور به كار شدند.
)»اتحاديه از توهم تا واقعيت« ،فريده ثابتى(
وضعيت مسكن كارگران در اين برهه ى
زمانى چندان تفاوتى با دو قرن قبل از آن
در انگليس نداشت .در آغاز ،كارگران كه
به جايى براى خواب در شب نياز داشتند،
به صورت گله اى كنار هم در مكان هاى
اجاره اى مى خوابيدند .بخشى از بورژوازى
به عرصه ى ساختمان سازى وارد شد و در اين
موقعيت به ساخت خانه هاى ساده ى كارگرى
اقدام كرد .در آرشيو شهر يلبرون ،مربوط به
سال  ،١٨٥٦آمده كه شهر در پروسه ى رشد
صنعتى شدن با موج عظيم مهاجرين مواجه
شد .فقيرترين ها در قسمت قديمى شهر
سُ كنى گرفتند .يعنى از همان آغاز ،شهرها
قطبى شدند و محﻼت كارگرى و مهاجرنشين
از ساير مناطق جدا شد .اولين ساخت و سازها
براى خانواده هاى كارگرى در سال  ،١٨٥٦در
شهر ووتمبرگ ،توسط كارخانه ى كاغذسازى
آغاز شد .خانه هاى كارگرى يا خانه هاى
فقيرترين طبقات اجتماعى شامل يك اتاق
بود ،گاه يك انبارى هم وجود داشت .اتاق ها
به يك راهروى همگانى باز مى شد و انتهاى
راهرو نزديك در خروجى آشپزخانه عمومى
قرار داشت .در اين جا ٢٠ ،دستگاه آپارتمان يا
اتاق به يك در ورودى راه داشت و آشپزخانه
هم به همه ى آن ها .بعدها هر آپارتمانى در
خروجى مستقل پيدا كرد و آشپزخانه هم با
امكانات بهتر ،مثل آب ،مجهز شد .در آلمان،
نبض بخش مسكن در دست كُنسرن هاى
بزرگ ساختمانى است ،كه به طور متوسط
بيش از  ٥٠درصد و در بعضى از شهرها مثل
برلين تا  ٨٣درصد ساختمان هاى مسكونى را
در اختيار دارند.
محﻼت كارگرى در ايران ،تشكيل طبقه
كارگر ايران
با آشنايى با وضعيت زندگى و مسكن كارگران
در آغاز رشد سرمايه دارى در دو كشور مهم
سرمايه دارى امروز ،انگليس و آلمان ،به
ايران برمى گرديم و همين موضوع را پى
مى گيريم .اولين كوشش بورژوازى ايران
براى تغيير شرايط اجتماعى و باﻻ كشيدن
سياسى  -اقتصادى خود ،به عنوان يك طبقه ،و
باز كردن راه پيش رفت سرمايه دارى به جنبش
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مشروطيت برمى گردد .در نهضت مشروطه
در ايران ،بورژوازى نوظهور ،مانند انگليس
و آلمان ،از بورژوازى تجارى منشا گرفت
كه از حمايت بخشى از روحانيت برخوردار
بود؛ بخشى كه نسبت به بقيه آينده نگرتر
بود و چون لوتر كُل مذهب را در خطر
نابودى مى ديد و مى خواست با رفرم آن را
نجات دهد و خود را با نيروى در حال رشد
بورژوازى هم آهنگ سازد .اما بخش ديگر
روحانيت ،مانند كليساى كاتوليك ،حاضر به
از دست دادن حتا اندكى از امتيازاتى كه در
اختيار داشت ،نبود و شرايط موجود را ايده آل
خود مى ديد .آن ها مشروعه را در مقابل
مشروطه قرار دادند .در ا ُفت و خيزهاى بين
مشروعه و مشروطه و دخالت هاى دولت هاى
خارجى ،يعنى روسيه و انگليس ،و درگيرى ها
و آشفتگى هاى موجود ،راه دوباره براى
سلطنت مطلقه باز شد و قزاقى به نام رضا خان
زمام امور را به دست گرفت و از پشتيبانى
بخش مهمى از روحانيت برخوردار گشت.
ايجاد ساختارهاى مدرن توسعه ى اقتصادى،
نوسازى جامعه ،و دموكراسى ،بخشا توسط
روشن فكران بورژوا مطرح شده بود .در اواخر
دوران قاجاريه ،اين مسايل به موضوع مهم
روشن فكرى در جامعه تبديل شده بود ،ولى
از نظر عملى كماكان مسكوت مانده بود .رضا
شاه با كنار زدن دموكراسى ،بخش هاى ديگر
را به سطح آورد و تغييراتى در سيستم ادارى
و اجتماعى ايجاد كرد.
در زمان سلطنت قاجار ،حكومت مركزى
ضعيف بــود .اكثريت جمعيت ايــران را
دهقانان تشكيل مى دادند ،كه با وجود كار
سخت ،با رنج و مشقت زندگى مى كردند.
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روستائيان اغلب زمين نداشتند و در اراضى
مالكان كار مى كردند .شيوه ى سهم برى،
يعنى سهم زمين ،آب ،بذر ،گاو و كار ،برقرار
بود ،كه چهار سهم آن متعلق به ارباب بود
و از يك سهم كار  -گذشته از انواع باج و
خراج ها ،از جمله پيشكش هاى نوروزى
شاه ،پيشكش هاى فوق العاده و سيورسات،
كه تامين خوار و بار و علوفه ى لشگر يا گُذر
خان بود ،وجوه شرعى كه توسط روحانيون
گرفته مى شد -باقى مانده ى اضافه محصول
دهقان درو مى شد و در واقع چيزى براى
خودش باقى نمى ماند .در اين دوران ،نوعى
حكومت فئودالى حاكم بود .شاه در قبال
خدمات و يا به عنوان دست مزد به افراد
نظامى ،زمين را براى مدت معينى واگذار
مى كرد .به اين نوع واگذارى زمين ،اقطاع
مى گفتند .عﻼوه بر نظاميان باﻻرتبه ،اقطاع به
امراى بزرگ هم داده مى شد ،تا آن ها را از
پايتخت دور نگه دارند .هم چنين اقطاعاتى
به زنان و خويشاوندان شاه براى امرار معاش
اعطا مى گشت .گذشته از اقطاع ،تيول دارى
هم رايج بود .شاه اراضى يى را به اين و آن
واگذار مى كرد و تيول دار موظف به فراهم
كردن قواى نظامى براى حكومت و وصول
ماليات براى خزانه بود .با تشكيل مجلس
اول ،در  ١٢٩٠شمسى ،مورگان شوستر براى
اصﻼح امور ماليه ى كشور به استخدام دولت
در آمد .عﻼوه بر او ،يك فرانسوى براى سر
و سامان دادن دادگسترى و چند سوئدى
براى سر و سامان دادن ژاندارمرى استخدام
شدند .جلوتر از آن ،در زمان صفويه ،مربيان
و كارشناسان نظامى اروپايى براى سازمان
دادن تشكيﻼت لشگرى منظم به استخدام در
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آمده بودند .همه ى اين موارد ،پيش درآمدهاى
تغيير سيستم اقتصادى  -اجتماعى حاكم
فئودالى در ايران بود.
در شهرها ،اما مثل اروپــا ،شيوه ى خُ رد
كاﻻيى وجــود داشــت و در كارگاه هاى
كوچك توليدى ،صنعت گران به شيوه ى
استاد -شاگردى به كار و تربيت نيروى كار
مشغول بودند .توليد منسوجات ابريشمى،
پشمى ،شال ،مخمل ،زرى بافى ،چيت سازى،
رنگ رزى ،و صنعت مُنبت كارى ،قلم كارى،
خاتم كارى ،كار با چوب ،قالى و گليم و
جاجيم بافى ،حصيربافى ،نمدمالى ،توليد پنبه
و تنباكو و برنج ،و توليد اسلحه ى سرد و
گرم به اين شيوه ى خُ رد و روستايى انجام
مى گرفت و جمعيت قابل توجهى در آن
رشته ها مشغول فعاليت بودند .وجود بازار در
شهرها هم به نوعى بخشى از كارگران خدمات
تجارى را ايجاد كرده بود ،ولى نمى شود از
آن ها به عنوان پيش گامان طبقه ى كارگر
ايران نام برد؛ زيرا اوﻻ با ايجاد رابطه با اروپا
و ورود كاﻻهاى اروپايى ،اكثر آن ها به دليل
نداشتن قدرت رقابت يا از بين رفتند و يا از
رونق افتادند .صنعت گران و صاحبان حرف
و صنايع نيز با پيش رفت سرمايه دارى مانند
همگنان اروپايى خود در صنعت ماشينى حل
شدند .از نظر فرهنگى ،اغلب آن ها كم سواد
يا بى سواد بودند .مذهب نقش عمده اى در
زندگى شان بازى مى كرد .آينده نگر نبودند؛
به دنيا مى آمدند ،كار مى كردند و مى مُردند.
وضع زندگى استادكاران از شاگردان بهتر بود.
هيچ كدام از اين دو گروه افراد در صنوف و
حرف ،به معناى امروزى پرولتر نبودند.
شكل گيرى طبقه ى كارگر ايران از دو وجه
قابل بررسى است .از يك وجه ،تشكيل
طبقه ى كارگر ايرانى در خارج از مرزها و
وجه دوم ،در داخل كشور .از اواخر قرن
شانزدهم بسيارى از روستائيان و اهالى
شهرها از نواحى مركزى و شمالى ايران در
جُ ست وجوى كار به روسيه رفتند و در صنايع
معدنى و نفتى باكو مشغول به كار شدند.
بخشى هم كه به قسمت جنوب روسيه رفتند،
در قفقاز و آسياى مركزى در فعاليت هاى
زيرساختى روسيه ،يعنى كشيدن جاده و
راه آهن ،به كار گرفته شدند .اين كارگران
وقتى به ايران برگشتند ،با خود تجربيات
گران قدر كارگرى در رابطه با مبارزات و
تشكل كارگرى را به ارمغان آوردند.
در اوايــل قرن بيستم ،با كشف نفت در
مسجد سليمان در سال  (١٩٠٨) ١٢٨٧و
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ايجاد شهرهاى نفتى وضعيت جمعيتى منطقه
تغيير كرد و سيل كارگران ساده و نيروهاى
متخصص به اين منطقه روانه گشت و ساختار
اجتماعى  -فرهنگى منطقه از وضعيت ايﻼت
عشايرى دچار تغيير شد .ابتدا نيروى كار
متخصص از اروپا ،هند ،و بعدتر آمريكا،
تامين مى شد .تامين نيروى كار ساده از
طريق مراوده و احتماﻻ معامله با خوانين
عشاير تامين مى گشت ،كه به كار راه سازى،
كمك به حفارى شامل حمل لوازم حفارى
و تاسيسات نفتى و نگهبانى و كُﻼ كارهاى
سخت و سنگين غيرتخصصى اشتغال داشتند.
بعدتر مهاجرانى از ساير نقاط كشور هم به
آن ها پيوستند .اينان اولين گروه كارگران نفت
در ايران بودند .با ساخت پاﻻيش گاه آبادان و
شروع به كار آن ،آموزش نسل جديد كارگران
آغاز شد و تغييراتى در سيستم كار به وجود
آمد .استخدام كارگران به صورت دائمى در
آمد .بعد از جنگ اول جهانى ،مساله ى مسكن
كاركنان ،با توجه به درآمد نفت ،با ساخت
خانه به پيش برده شد كه در آن مساله ى
هيرارشى و اصل تفاوت طبقاتى مورد توجه
قرار گرفت .خانه هاى مديران ،كارگران هندى
و كارگران ايرانى با هم متفاوت بود .ايجاد
امكانات بهداشتى و خدمات درمانى رايگان ،و
بعدها حتا امكانات تفريحى رايگان ،البته نه از
دل سوزى مسئوﻻن ،بلكه با مبارزات كارگرى
براى حذف امتيازات ،به دست آمد .البته در
اين مورد هم تفاوت هاى هيرارشيك وجود
داشت و امكانات متفاوت بود.
كارگران صنعت چاپ بخش ديگرى از
نيروهاى طبقه ى كارگر بودند ،كه از اواسط
قرن هفدهم با ورود صنعت چاپ در
زمان صفويه به ايران شكل گرفتند .اولين
چاپ خانه ،به منظور مذهبى ،در جلفاى
اصفهان توسط كليساى ارمنى ايجاد شد .اما
نخستين چاپ خانه ى رسمى دولتى ،به منظور
نظامى ،زمان فتحعلى شاه قاجار در  ١٨١٦با
چاپ سُ ربى شروع به كار كرد .كارگران چاپ،
مثل مورد اروپا و آلمان ،اولين تشكل كارگرى
را در ايران ايجاد كردند و اولين نشريه ى
كارگرى به نام »اتفاق كارگران« را انتشار
دادند ،كه سه شماره از آن منتشر شد .آن ها
به عنوان بخش آگاه تر طبقه ى كارگر ،اولين
اعتصاب يك هفته اى موفق كارگرى را به
خاطر توقيف روزنامه ى »حبل المتين« ترتيب
دادند .در مبارزات خود مساله ى هشت ساعت
كار روزانه ،عقد قرارداد جمعى كار ،پرداخت
دستئمزد براى اضافه كارى ،ارايه ى خدمات
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پزشكى و متوقف ساختن اخراج كارگران را
مطالبه كردند و بر تعطيلى و جشن در روز
يازدهم ارديبهشت ،يا روز جهانى كارگر،
تاكيد نمودند .آن ها هر سال در اين روز با
دادن بيانيه و اجتماع و خواندن سرودهاى
كارگرى ،جشن مى گرفتند .كارگران نساجى
بخش ديگرى از طبقه ى كارگر ايران
بودند ،كه از اوايل قرن بيستم شكل گرفتند.
كارخانه ى ابريشم گيﻼن در اواسط دهه ى
 (١٨٨٠) ١٢٥٩و نخ ريسى سمنان در ١٢٨١
) (١٩٠٢ايجاد شدند .در فاصله ى سال هاى
 (١٩٣١) ١٣١٠تا  (١٩٣٨) ١٣١٧تعداد ٢٩
كارخانه ى بزرگ نساجى در ايران تاسيس
شد ،كه اصفهان با هشت كارگاه تعداد ٥,٣٧٢
كارگر و سارى با يك كارگاه تعداد ٣,٣٩٦
كارگر داشت(www.nasaji.com).
كارگران راه آهن بخش ديگرى از كارگران
ايران بودند ،كه پيش از غلبه ى سرمايه دارى
در ايران ايجاد شدند .توسعه ى راه آهن
به عنوان يكى از زيرساخت هاى مهم
سرمايه دارى در ايران همواره توسط اهداف
كشورهاى روس و انگليس و ساير كشورها
با مشكل مواجه شد .خط راه آهن محمودآباد
به آمل در سال  (١٨٨٦) ١٢٦٥كه قرار بود
تا تهران امتداد يابد و از نظر اقتصادى بسيار
مهم بود ،با كارشكنى و عدم توافق بين دولت
و پيمان كار بلژيكى متوقف و ريل ها جمع
شد .در سال  (١٨٩٠) ١٢٦٩در معاهده ى
بين ناصرالدين شاه و روسيه تزارى ساخت
راه آهن در ايران به مدت ده سال ممنوع
شد و سپس توسط مطفرالدين شاه در سال
 (١٨٩٩) ١٢٧٨اين ممنوعيت تا ده سال ديگر
هم تمديد گشت .در سال (١٩١٦) ١٢٩٥
روسيه خط راه آهن تبريز -جلفا را براى
تسهيل حركت قشون خود در جنگ جهانى
اول به طول  ١٤٩كيلومتر كشيد .در زمان
جنگ جهانى دوم ،دولت آلمان نازى هم راه
آهن شمال را براى حمله به روسيه احداث
كرد .انگليس هم با اهداف نظامى  -تجارى
و دست رسى به نفت شمال ،و هم چنين
دست رسى راحت به هند ،با احداث راه
آهن بدون اين كه از شهرهاى مهم جز تهران
عبور كند ،يعنى بدون اين كه در توسعه ى
ايران نقشى بازى كند ،موافق بود .ﻻيحه ى
تاسيس راه آهن سراسرى ايران در سال ١٣٠٥
) (١٩٢٦در مجلس تصويب شد و در سال
 (١٩٣٨) ١٣١٧شروع به كار كرد .در آن دوره،
 ٣٠هزار كارگر در راه آهن و صنايع جنبى آن
كار مى كردند.
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صنعت اتوموبيل سازى با ساخت بدنه ى
اتوبوس و كاميون در سال  ١٣١٩آغاز به كار
كرد .سپس در سال  ١٣٣٢با توليد فيات ١١٠
گُسترش يافت .در سال  ،١٣٣٩شركت جيپ
ايران يا پارس خودرو فعلى )تاسيس در سال
 (١٣٣٦فعال شد و شركت خودرو ايران در
سال  ١٣٣٨آغاز به كار كرد ،كه اولين توليد
آن جيپ لندروور در اسفند  ١٣٤٢به بازار
آمد .در مهر  ،١٣٤١شركت ايران ناسيونال
)ايران خودرو فعلى( با توليد اتوبوس فعال
شد ،كه عﻼوه بر نيروى كار شهرى بخشى
از روستائيان مهاجرت كرده در آن به كار
گرفته شدند .امروزه بخش بزرگى از نيروى
كار و سهم باﻻيى از ارزش اضافى توليدى
در ايران به صنايع اتومبيل سازى هم راه با
صنايع كنارى و زيرمجموعه هايش تعلق دارد.
)براى اطﻼعات جامع تر در اين باره به »تاريخ
جنبش كارگرى ايران« ،جلد اول ،ناصر پايدار،
رجوع شود(.
با اين مرور كوتاه بر وضعيت كارگرى و
صنايع ايران مى بينيم ،اين گونه نبود كه قبل
از دهه ى  ١٣٤٠شمسى كُل شيوه ى توليد
در جامعه ى ايران ،فئودالى و تنها دهقانان
و روستائيان يا رعايا و خان ها و ارباب ها
وجود داشتند.
غلبه ى سرمايه دارى و تشكيل طبقه ى كارگر
صنعتى به طور عام و به صورت برنامه ريزى
شده اگر در انگليس با كشف ماشين بُخار
هم راه بود ،در ايران با باﻻ رفتن قيمت نفت
در دهه ى  ١٣٤٠شمسى شروع شد ،اما به
شيوه ى انگليس به پيش نرفت .صنايع دستى،
مثل نساجى سنتى ،در مسير تكامل قرار
نگرفت و اشتغال به آن كه در روستاها وجود
داشت ،به اشتغال صنعتى تبديل نگشت .به
طور مثال ،نمدمالى و حصيربافى ،كه توليدات
آن ها در شمال ايران مصرف عموم داشت،
يك باره ناپديد شد و اثرى از نمدهاى خوش
نقش و حصيرهاى زيبا ،كه به صورت فصلى
در زمستان و تابستان خانه ها با آن مفروش
مى شد و نقش مهمى در مبارزه با سرما و گرما
داشت ،باقى نماند .كارگران شاغل در آن ها
نيز ناپديد شدند و صاحبان كارگاه هاى آن ها
به فروشندگان موكت يا توليدات ديگر تبديل
گشتند .كارگران نساجى سنتى هم سرنوشتى
بهتر از كارگران نمدمال و ...نداشتند .در اين
رشته بيش تر زنان مشغول به كار بودند ،كه
درآمد آن ها حتا اگر تنها منبع درآمد خانواده
بود ،كمك به خانواده محسوب مى شد.
اين زنان كارگر بعدها به كارگران صنعت
نگاه _ دفتر سى و ششم

نساجى تبديل نشدند .صنعت شيشه گرى و
سفال گرى هم به صورت منفرد باقى ماندند.
يادآورى اين مطالب ،بدين جهت است كه
بدانيم گام هاى اوليه گرچه كُند براى تغيير
شرايط در جهت سرمايه دارى در ايران
برداشته شده بود ،اما هنوز اين شيوه ى توليد
به شيوه ى غالب تبديل نشده بود.
ايجاد صنايع در سطح گُسترده به نيروى
كار آزاد نياز داشت و اين نيرو مثل بقيه ى
كشورها مى بايست از روستاها تامين مى شد؛
زيرا آن ها اكثريت جمعيت ايران را تشكيل
مى دادند .اصﻼحات ارضى هيچ گاه براى
دولت مردان ايران عﻼقه اى ايجاد نمى كرد؛
زيرا خود آن ها ،از جمله بخشى از رهبران
انقﻼب مشروطه ،از بزرگ مالكان بودند و به
حل مشكﻼت زندگى دهقانان توجه نداشتند.
رضا خان ،كه از يك خانواده ى فقير روستايى
آمده بود ،در سال  ١٢٩٩با خلع يد از مالكان،
 ٢١٠٠روستا را به نام خود كرد و از بزرگ
مالكان ايران شد .محمدرضا پهلوى ،يا پهلوى
دوم ،در ضمنى كه مى خواست به مساله ى
توسعه توجه كند ،مايل به تغيير وضعيت
مالكيت اراضى نبود .اما تحت فشار آمريكا،
كه ايران را آبستن شورش هاى دهقانى رايج
آن زمان مى ديد ،مجبور به انجام آن شد .اما
ﻻيجه ى اصﻼحات ارضى چنان تنظيم شد،
كه منافع مالكان حفظ شود .به نحوى كه هر
مالك مى توانست  ٤٠٠هكتار زمين آبى و
 ٨٠٠هكتار زمين ديم را براى خود داشته
باشد»).دنياى اقتصاد« ،شماره ى  ،٥١٠٤بهمن
 (٩٩در ضمنى كه زمين داران بزرگ براى
شاه مشكل بزرگى بودند و در مسايلى چون
انتخابات مجالس و غيره نفوذ داشتند و براى
روستائيان تعيين مى كردند ،كه به چه كسانى
راى بدهند .در اين زمان ٤٠ ،درصد روستائيان
زارع يا رعيت ٣٥ ،درصد خوش نشين و بقيه
دهقانانى با مقادير كم زمين بودند ٥٠ .درصد
زمين ها به مالكان ٢٠ ،درصد به اوقاف يا
روحانيت ١٠ ،درصد به دولت يا شاه تعلق
داشت و كُل كشاورزان تنها مالك  ٢٠درصد
زمين ها بودند.
اصﻼحات ارضى كه در نهم بهمن ١٣٤١
عملى شد ١٩ ،درصد دهقانان با  ٣١درصد
زمين هاى زراعى را شامل گشت ،به نحوى كه
 ٨٠٠هزار روستايى به صورت خُ رده مالك در
آمدند .اصﻼحات اما سبب نارضايتى خوانين
و مالكان و روحانيون شد ،كه در مورد آخر
به شورش پانزدهم خرداد منجر شد .روال كار
كشاورزى در ايران بر مبناى سهم برى بود ،به
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اين طريق كه زمين و آب و بذر و گاه گاو به
مالك تعلق داشت و كار يا كار و گاو به زارع.
با اصﻼحات ارضى ،گرچه زمين به بخشى از
دهقانان تعلق گرفت ،اما مشكل تامين سرمايه
براى توليدات كشاورزى را حل نكرد .چيزى
كه بدون آن زارع قادر به كار نبود و از اين جا
پاى نزول خواران و سپس بانك اعتبارات و
توسعه ى كشاورزى به روستا باز شد .گذشته
از اين كه مقدار زمين براى بسيارى از دهقانان
كوچك بود و كفاف مخارج خانواده ى بزرگ
روستايى را نمى داد ،كسب وام از بانك بسيار
دشوارتر بود .در نتيجه ،كشاورزان به اجبار به
نزول خواران مراجعه مى كردند و مجبور به
قبول پيشنهاد آن ها بودند .هنوز محصوﻻت
كشاورزى آماده ى چيده شدن نبودند ،كه
فشار نزول خواران براى دريافت پول ،و بانك
براى قسط هايش ،پاى سلف خرها را به روستا
كشاند .آن ها محصول را از از چنگ كشاورزان
بيرون مى آورند .بدين ترتيب ،بسيارى از
روستاييان ورشكست شدند و زمين ها را
ارزان به طلب كاران يا براى دادن بدهى هاى
خود فروختند و به شهرها در جُ ست وجوى
كار رفتند .شركت هاى سهامى زراعى كه
مالكيت دهقان را از او مى گرفت و به او چند
سهم با توجه به مقدار زمين اش مى داد ،در
حالى كه در تعيين سياست ها نقشى برايش
قايل نبود ،عده اى ديگر را بى كار كرد و به
شهرها راند .ايجاد مزارع كشت و صنعت
با هدف توليد براى صادرات هم بسيارى
از كشاورزان را بى زمين نموده و به ارتش
بى كاران گُسيل كرد .عﻼوه بر اين موارد،
هم چنان كه آمد ،يك قطعه زمين كوچك
نمى توانست همه ى پسران دهقان و زارع
را به كار بگيرد .در نتيجه ،تعدادى از آن ها
مى بايست در جُ ست وجوى كار به شهرها
بروند يا به كارگران كشاورزى تبديل شوند.
ايجاد صنايع جديد هم با گرفتن زمين هاى
خُ رده مالكان ،عده ى ديگرى را به اين جمع
اضافه مى كرد ،به طور مثال ،ذوب آهن
اصفهان .بخشى از اين خُ رده مالكان به
كارگران مزدور همين صنعت تبديل شدند.
در كُل ٥٩ ،درصد شاغلين صنعت در آغاز
پيشينه ى روستايى داشتند ،كه گذشته از خود
اصفهان از فارس نيز كوچ كرده و به اين جا
آمده بودند .به اين طريق ،جامعه اى كه از نظر
كشاورزى خودكفا بود ،تدريجا به واردات
كشاورزى وابسته شد ٣٥ .درصد جمعيت
خوش نشين روستايى كه صاحب نسق نبودند،
زمينى را مالك نشدند ،بخشى به كارگران
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كشاورزى تبديل و بخشى ديگر روانه ى
شهرها شدند .به اين طريق ،اصﻼحات ارضى
با اين شيوه نه تنها كشاورزى را تخريب كرد،
ميليون ها نيروى كار آزاد براى صنايع را هم
فراهم آورد .از اين جا و به تدريج ،سيستم
سرمايه دارى به شيوه ى غالب توليد در ايران
تبديل مى شود ،گرچه بقاياى سيستم فئودالى
هم در گوشه و كنار به زندگى بطئى ادامه
مى دهد تا كامﻼ محو گردد.
گُسترش سرمايه دارى ،مثل همه جاى ديگر،
نياز به زيرساخت هاى ﻻزم يعنى جاده،
بندر ،فرودگاه ،و وسايل حمل و نقل شهرى،
داشت .در ابتدا نياز به كارگران ساده براى اين
ساخت و سازها و سپس كارگران نيمه ماهر
و ماهر براى كار در صنايع و خدمات ايجاد
شده دارد .نياز به كارگر نيمه ماهر و ماهر
خود نيازمند بهبود سيستم آموزشى است،
تا نيروى كار توانايى ﻻزم براى آموزش را
پيدا كند .نياز به نيروى كار سالم هم مستلزم
بهبود شرايط بهداشتى است .بنابراين،
براى رفع اين نيازها به گُسترش آموزش
يعنى ساخت مدارس در اقصا نقاط كشور،
تربيت معلم و ساير كادرهاى ﻻزم  -مدير،
دفتردار ،كارمندان ادارى ،مراكز تربيت معلم
از ابتدايى تا دبيرستان و بعدها پيش دبستانى
و كودكستان و مهدكودك -نياز است .براى
بهبود شرايط بهداشتى ،نياز به تربيت نيروى
بهداشتى از پزشك و پرستار و بهيار و
كمك بهيار ،ساخت بيمارستان و درمان گاه
و كلينيك ،تكنيك بهداشتى ﻻزم ،سيستم
جديد نظافت شهرى در جمع آورى زباله و
بازيافت آن هاست .همه ى اين موارد ،اوﻻ نياز
به كارگر ساده ى ساختمانى و سپس كارگر
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آموزش ديده را ايجاد مى كند .نياز به كارگر
ساده را در وهله ى اول كارگران بى كار مهاجر
يا كشاورزان سابق ،خوش نشين هاى بى كار
شده ،زارعان بدون حق نسق كه زمينى به
آن ها تعلق نگرفت ،و فرزندان ذكور دهقانان
كه وجودشان براى كشاورزى در زمين هاى
كوچك ديگر ضرورى نبود و روستائيان
زندگى از دست داده و فقراى شهرى تشكيل
دادند .آن ها بدون آگاهى از وضعيت زندگى
به ويژه در شهرهاى بزرك ،كه مكان رشد
اوليه صنايع بود ،راهى شهرها شدند .پول
اندك شان براى رفتن به مسافرخانه يا اجاره ى
يك اتاق حتا به صورت جمعى پاسخ گو
نبود يا اصوﻻ پولى در جيب نداشتند .نياز به
سرپناه آن ها را به حاشيه ى شهرها كشاند؛
جايى كه زمين هاى باير دولتى يا خصوصى
وجود داشت .يا به حلبى آبادها ،كه قبﻼ ماواى
فقراى شهرى شده بود ،پناه بردند .روزها به
مكان هايى مثل بعضى از ميدان هاى شهر يا
روستا ،كه احتماﻻ مى شد در معرض ديد
جويندگان نيروى كار قرار گرفت ،مى رفتند
و خود را در معرض انتخاب مى گذاشتند؛
چيزى شبيه مراكز فروش برده ها ،كه در
فيلم ها ديده ايم .خريداران برده گان مزدى در
اين جمع بى شمار به انتخاب مى پرداختند.
قوى ترها ،جوان ترها و با دل و جرات ترها
طبعا شانس انتخاب بيش تر داشتند .اينان
كارگرهاى ساده ى مورد نياز براى راه سازى،
ساختمان سازى و همين طور براى سرايدارى
و آبدارچى گرى بودند .براى سير كردن شكم
هم هر كار موقتى يا كارهاى روزمزدى از
باربرى ،شب پايى بازار و مغازه و كوچه،
دست فروشى تا گدايى و دزدى را تجربه
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مى كردند .تدريجا پاى مافياى موادمخدر
هم به اين مكان ها باز شد و بخشى از اين
فقراى بى كار يا در جُ ست وجوى كار را
با تكيه بر ناچارى آن ها براى تهيه ى يك
لقمه نان به سمت خود كشيد .به تدريج،
آلونك هايى با استفاده از هر چه كه در
خيابان هاى شهرها پيدا مى شد در اين مناطق
ساخته شد .از حلبى هاى روغن ،سايبان هاى
حصيرى به دور انداخته شده ،يونوليت هاى
كهنه و اسقاطى ،پارچه و پﻼستيك ،كارتن
و غيره ...آلونك هايى براى زندگى ساختند؛
آلونك هايى كه نه مصالح داشت نه نقشه و
نه امكانات ﻻزم و بهداشتى .البته اين ها اولين
آلونك ها نبود .تاريخ ساخت آلونك و زاغه
به سال هاى بين  ١٣٢٠تا  ١٣٢٥در اطراف
تهران مى رسد.
با مهاجرت پى در پى و تقريبا مداوم از روستا
به شهر ،تركيب جمعيت شهرى و روستايى
دگرگون شد .در فاصله ى نيمه ى دوم دهه ى
چهل تا اواخر دهه ى  ١٣٥٠مهاجرت به
شهرها گُسترده تر گشت و هم زمان ارتش
ذخيره ى بى كاران نيز گُسترش يافت ،كه
نقشى عمده در رقابت بين جويندگان كار و
پايين نگه داشتن دست مزدهاى داشت .كاهش
رشد جمعيت روستايى در دو دهه ى  ٥٠و ٦٠
شمسى كامﻼ قابل رويت بود ،به نحوى كه در
اواخر دهه ى  ٥٠شمسى سه ميليون مهاجر
روستايى وجود داشت .بعدها به ويژه از
دهه ى  ٦٠به بعد ،مهاجرين افغانستانى ،عراقى
و پاكستانى هم به آن ها اضافه شدند .نياز به
اُسكان اين جمعيت از محدوده ى زمين هاى
باير و دولتى به مسيل هاى رودخانه ها هم
رسيد ،كه تاثير ناگوار محيط زيستى اش را
در سيل فروردين  ١٣٩٨شيراز ديديم .با باﻻ
رفتن جمعيت مهاجر در جُ ست وجوى كار
در مناطق حاشيه اى ،پاى دفاتر امﻼك هم در
اين مناطق باز شد و زمين ها در بورس قرار
گرفت .آلونك ها خريد و فروش مى شد و
قيمت آن ها و قيمت اجاره ى به اصطﻼح
اتاق يا محل خواب هم رشد مى كرد .در
نتيجه ،عده اى از تامين زندگى در اين مناطق
هم ناتوان مى شدند و به مناطق حاشيه اى تر
پناه مى بردند .به اين طريق ،به وسعت مناطق
حاشيه اى در مقابل شهرى افزوده مى شد.
به طور مثال ،بيش از  ٧٠درصد ساكنين
مجموعه ى شهرى تهران ،حاشيه نشين هستند
و از استانهاى مختلف مثل لرستان ،ايﻼم،
كرمانشاه و خوزستان به اين نقطه مهاجرت
كردهاند»).اقتصاد آنﻼين«(
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مساله ى حاشيه نشينى از ابتداى ايجاد تاكنون،
كه بنا به آمارهاى دولتى با  ١٩ميليون نفر،
نزديك  ٢٣درصد جمعيت  ٨٥ميليون نفرى
ايران را شامل است ،همواره با نگاه منفى
مسئوﻻن مواجه بوده است .پژوهش كده ى
تحقيقات راه ب ُردى مجمع تشخيص مصلحت
در اين باره چنين اظهارنظر كرده است:
)اول

مهر (١٣٩٩
همواره چنين بوده ،كه به جاى چاره انديشى
اجتماعى با حربه ى سركوب به چنين مسايلى
پرداخته شده است .شهردارى ها هميشه به
جاى دادن امكانات و خدمات ،با خراب كردن
آلونك ها و خانه ها به يك معضل اجتماعى
پاسخ داده اند .خاك سفيد در دوره ى پهلوى
يك نمونه است .همواره حاشيه نشينى را
معضل جوامع شهرى و آسيب رسان به زندگى
شهرى و مردم شهرنشين قلمداد كرده اند ،تا
با ايجاد دودستگى بين بخش هاى مختلف
جامعه با استفاده از اختﻼفات طبقاتى و
نگاه ناشى از آن به مساله ،امكان سركوب
حاشيه نشينان را بيش تر فراهم كنند .هر گاه
صحبت از حاشيه نشينى به ميان مى آيد ،اين
محﻼت زندگى ميليون ها كارگرى ،كه اكثريت
آن ها به صورت روزمزدى يا با قراردادهاى
موقت و با دست مزدهاى به شدت كم به
كارهاى سخت و طاقت فرسا اشتغال دارند،
را پناهگاه مُجرمين مى بينند .هيچ گاه از خود
نمى پرسند ،كه حتا اگر هم جُ رم و مُجرمى در
اين محﻼت وجود دارد ،چرا شكل مى گيرد؟
چگونه توليد مى شود؟ و منبع تغذيه ى آن ها
از كجاست؟ آن هم در حالى كه كارى به
مجرمين بزرگ ،گردانندگان شبكه ى ورود و
توزيع موادمخدر ندارند.
امان اﷲ قرايى ،جامعه شناس ،در مصاحبه
با »خبرگزارى مهر« پديده ى اعتياد در
حاشيه نشينى را ناشى از برهم خوردن تجانس
فرهنگى فرد مى بيند؛

ادامه مى دهد كه:

او

در واقع ،اما
اين طور نيست .در مناطق باﻻى شهر ،جُ رم
سازمان دهى مى شود .جرايم بزرگى ُر خ
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مى دهد ،كه از ديد جامعه ى طبقاتى جُ رم ساز
ﻻپوشانى مى شود .در اين جوامع ،آفتابه دزدها
مُجرم هستند ،نه واردكنندگان موادمخدر
و سازمان دهندگان توزيع آن در محﻼت
فقرنشين و حاشيه ى شهرها .در اين جوامع،
معموﻻ گروه هاى اجتماعى داراى قدرت ،اعم
از سياسى و اقتصادى ،هم ديگر را محافظت
مى كنند .پليس با آن ها هم آهنگ مى شود.
مثالى مى آورم از واقعه اى كه خود شاهد
آن بودم .پاسدار جديد پليس راه ،اتومبيل
آخوندى كه  ٥٠٠كيلو ترياك را حمل مى كرد،
ضبط و او را بازداشت كرد .خبر مثل بمب در
شهر پيچيد .بعد معلوم شد ،كه پاسدار كشيك
آن شب به دليل بيمارى ناگهانى نتوانست
سر پُست خود باشد و پاسدار تازه واردى
جانشين او شده بود ،كه به موضوع اشراف
نداشت و نمى دانست كه نبايد مانعى بر سر
راه اتوموبيل آن آخوند ايجاد كند .بعد مساله
ماست مالى مى شود ،گويى كه اتفاقى نيفتاده
است .محموله ى ترياك هم توزيع مى گردد.
در رابطه با اختﻼط فرهنگى هم برداشت
جامع شناس مزبور درســت نيست .اگر
جامعه اى سالم باشد ،اختﻼط فرهنگ ها بايد
سبب شكوفايى و اعتﻼى فرهنگى شود و
نه جُ رم زايى .متاسفانه در همه جاى دنياى
سرمايه دارى به مساله ى فقر همين گونه نگاه
مى شود؛ زيرا اين خود سرمايه دارى است ،كه
عامل فقر و پيامدهاى آن است .در همه ى اين
كشورها ،بودجه هاى هنگفتى را براى ساختن
زندان و مراكز تنبيهى اختصاص مى دهند .و
با اجاره دادن زندانيان به سرمايه داران براى
كار در صنايع زندان ،با دست مزدهاى ناچيز،
هم به سرمايه داران كمك مى كنند و هم براى
خود كسب درآمد مى نمايند .به جاى اين كه
مسكن مناسب براى ميليون ها مردم محروم
بسازند ،بودجه هاى آموزشى و پرورشى را
افزايش دهند ،براى بى كاران كارآفرينى كنند
و يا با دادن بيمه ى بيكارى مُكفى و مناسب،
راه سوء استفاده از آن ها توسط سرمايه داران
جُ رم زا را بگيرند ،تمام مشكﻼتى كه زاييده ى
خود نظام سرمايه دارى است را بر سر اين
جمعيت چند ميليونى آوار مى كنند.
مساله ى حاشيه نشينى امروزه در ايران چنان
گُسترده شده است ،كه ديگر محدود به بعضى
از شهرهاى بزرگ نيست ،بلكه در همه ى
استان ها و شهرهاى كﻼن و متوسط و حتا
كوچك ديده مى شود .محﻼت فقيرنشين هم
ديگر محدود به حاشيه نيست و نبوده است.
اختﻼف طبقاتى در جامعه ى طبقاتى همواره
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در محل و نوع مسكن ،وضعيت زندگى و
آسيب هاى اجتماعى ،تعيين كننده بوده است.
محﻼت كارگرنشين در ايران با توجه به
قشربندى درون طبقه ،در ضمن متفاوت بودن
از هم ،با محﻼت غير آن همواره از زمين تا
آسمان متفاوت بوده است .در زمان حكومت
پهلوى ،محﻼت كارگرنشين در مناطق مختلف
تهران در خيابان هاى خراسان ،شوش ،دروازه
غار ،افسريه ،نازى آباد ،نارمك ،دماوند،
سرچشمه ،اطراف چيذر ،شميران ،غرب
تهران ،مسگرآباد و ...تمركز داشتند ،كه حلبى
آبادها و آلونك ها و خاك سفيد به آن اضافه
مى شد .اكثر اين محﻼت صرفا كارگرنشين
نبودند ،بلكه اقشار مختلف طبقاتى در آن
زندگى مى كردند و هنوز تفكيك طبقاتى
مسكن رونق نگرفته بود .به طور مثال در
شميران و چيذر در كنار خانه هاى قديمى
و جديد اشرافى ،خانه هاى كوچك كارگرى
قرار داشت و دليل اش هم اين بود ،كه
اين مناطق نقش ييﻼق را داشت و حاشيه
محسوب مى شد .مناطق ديگر هم ملقمه اى
از كارگران بخش هاى مختلف و بازاريان
قديمى بودند .در خيابان هاى مناطق غرب
و مركز تهران ،بيش تر كارگران صنعتى نسل
اول و دوم زندگى مى كردند؛ زيرا به منطقه ى
صنعتى ،كه در جاده ى كرج ساخته شده بود،
نزديك تر از ساير مناطق بود .بعضى از صنايع
هم خود به ساختن خانه هاى كارگرى در
حوالى كارخانه ى خود يا نزديك به آن اقدام
مى كردند و يا وام براى ساخت يا خريد خانه
به كارگران شاغل در صنايع خود مى دادند.
كارگران روستايى آمده از منطقه ى شمال
ايران ،بيش تر در مناطق شرق نارمك و دماوند
اُسكان داشتند .و كارگران ساده ى مهاجر از
آذربايجان و كردستان اكثرا در اطراف ميدان
خراسان ،شوش ،و جاده ى مسگرآباد سُ كنى
مى گرفتند .بخشى از مهاجرين به تهران در
كوره پزخانه هاى جاده ى ورامين مشغول
به كار مى شدند .محل زندگى خانواده هاى
آن ها ،اتاق هاى گلى اى بود كه سوراخى
كوچك نزديك به سقف گلى داشت و درى
كه از پتو يا پارچه ى كهنه اى درست مى شد.
در اين اتاق ها ،كُل خانواده از بزرگ و كوچك
با هم زندگى مى كردند .بچه ها از سن سه
چهار سالگى وارد كار مى شدند و به خانواده
در كار گل و توليد خشت كمك مى كردند .يا
در فضاى خاكى اطراف كوره پزخانه ها بازى
مى كردند .نه آب در خانه ها بود و نه توالت،
اما همين خانه هاى غيربهداشتى و بدون هيچ
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امكانى بخشى از درآمد ناچيز كارگران را
مى بلعيد و به جيب سرمايه دار صاحب كوره
برمى گرداند .به طور خﻼصه ،محل ا ُسكان
كارگران صنعتى نسل اول و دوم بيش تر در
بخش غربى و شمال شرقى تهران بود.
بعدها ،زمين هاى محل خانه ها و آلونك ها
را تحت عنوان خانه سازى براى اقشار كم
درآمد ،در اختيار سرمايه داران ساختمانى
قرار دادند .امروزه بسيارى از نقاط حاشيه اى
به شهرك ها تبديل شده اند و از اين تغيير
و تبديل ،سرمايه داران حوزه ى امﻼك و
مستغﻼت سودهاى كﻼن مى برند .عامل تامين
اين منافع شهردارى ها هستند .پروژه هاى
متعدد شهردارى ها در خدمت كمك به سلب
مالكيت اشغال كنندگان زمين يا همين كارگران
فقير مهاجر قرار مى گيرد و با اخراج آن ها از
طريق ضرب و شتم و خراب كردن خانه هاى
محقر آنان ،امكان ساخت و ساز آپارتمان را
براى سرمايه داران فراهم مى آورند .و اين
كارگران مجبور به كوچ به نقطه ى ديگرى
و ساخت دوباره ى آلونكى ديگر براى خود
مى شوند .از اين مناطق حاشيه اى در تمام
ايران وجود دارد .از معروف ترين آن ها
شهرك هاى اسﻼم شهر ،شهريار و صالحيه
در محدوده ى استان تهران است .بعضى
از اين شهرك ها ،به مرور و با گسُ ترش
خود ،به شهر تبديل شده اند .اسﻼم شهر با
بزرگ تر شدن شهر تهران از شروع دهه ى
 ٥٠و ساخت كارخانه ها و مراكز صنعتى در
اطراف آن به يك باره رشد بسيار كرد و با
پايان جنگ و شروع دهه ى  ٧٠شمسى شاهد
گُسترش جمعيت بسيار زياد مهاجران كرد ،لر
و آذرى يى شد كه براى كار راهى تهران شده
بودند .اسﻼم شهر به دليل وجود كارخانه هاى
مهمى مثل بوتان ،كيان تاير ،سينجرگاز،
ميهن ،ايران خودرو ديزل ،كاله و بسيارى
از كارخانه ها و كارگاه هاى صنعتى ديگر به
عنوان يكى از مناطق مهم صنعتى حاشيه ى
شهر تهران محسوب مى شود .شهريار ،هم
مثل اسﻼم شهر ،محدوده اى كارگرنشين در
حاشيه ى شهر تهران محسوب مى شود .طبق
آمارهاى رسمى تنها بين سال هاى  ١٣٦٥تا
سال  ١٣٧٥حدود  ٣٠٠هزار نفر مهاجر در
شهريار و اطراف آن ساكن شده اند ٩٠ .درصد
مردم اين منطقه كارگر هستند و  ١٠درصد
هم كارمندهاى ادارات و معلم هاى مدارس
اطراف هستند ،كه اين جا زندگى مى كنند.
از جمعيت دو ميليون نفرى اصفهان نيز
قريب به  ٤٠٠هزار نفر حاشيه نشين هستند.
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در محﻼت حاشيه نشين اصفهان ،حضور
مهاجران سورى و عراقى چشم گير است،
كه به ويژه در منطقه ى »حصه« ى اصفهان
سُ كنى داده شده اند .گفته مى شود كه بيش
از  ٥٠درصد ساكنين چهار استان ايﻼم،
كرمانشاه ،كردستان و آذربايجان غربى در
مناطق حاشيه اى زندگى مى كنند .بنا به
آمار نهادهاى دولتى ٥٥ ،درصد از مردم
شهر سنندج در سكونت گاه هاى غيررسمى،
فايد استانداردهاى شهرى ،به سر مى برند.
شهر سنندج به تنهايى داراى  ٨محله ى
حاشيه نشين و  ١٢سكونت گاه غيررسمى
است .در مهاباد هم  ١٠منطقه ى حاشيه نشين
وجود دارد ،كه بيش از  ٣٥درصد جمعيت
اين شهر را در برمى گيرد.
كرمانشان يك ميليون نفر جمعيت دارد كه
 ٤٠٠هزار نفر از آن ها در حاشيه ى شهر
زندگى مى كنند .در مازندران  ١٢٠هزار
نفر حاشيه نشين هستند .فرماندار قائم شهر
تخريب خانه هاى حاشيه نشينان را پاك سازى
مى نامد ،اما نمى گويد چه بر سر ساكنان آن
آمده است؟! آن ها صورت مساله را پاك
مى كنند ،اما به خود مساله كارى ندارند.
***
نظام سرمايه دارى و بحران اقتصادى و
مصائب ناشى از آن ،مانند بى كارى و فقر و
فﻼكت ،يا درآمدهاى به شدت كم ،با مساله ى
حاشيه نشينى رابطه اى تنگاتنگ و درهم تنيده
دارد .در شرايطى كه اقتصاد سرمايه دارى
ايران در بحرانى عميق دست و پا مى زند
و بار اين بحران را بر دوش طبقه ى كارگر
آوار مى كند؛ هزينه هاى زندگى هر روز به
طرز سرسام آورى بيش تر مى شود ،اجاره
بهاى مسكن به طرز بى سابقه اى افزايش
مى يابد ،هزارها كارخانه و كارگاه تعطيل
مى گردد ،شدت و فشار كار كمر كارگران را
خُ رد مى كند ،ميليون ها كارگر بى كار و دچار
فقر و فﻼكت مى شوند ،و كارگرانى كه كار
مى كنند هم با دست مزدهاى به شدت كم
از پس مخارج يك زندگى ساده برنمى آيند
و ...روشن است كه ديگر اجاره نشينى براى
كارگران و مردم كم درآمد حتا در محﻼت
پايين شهرهاى بزرگ نيز مُيسر نيست .و در
چنين شرايطى ،چاره اى براى خانواده هاى
كارگرى و كم درآمد باقى نمى ماند كه از
شهرها دور شده و هر چه بيش تر به حاشيه ى
شهرها پناه ببرند .بدين ترتيب است ،كه
حاشيه نشينى و مردم حاشيه نشين روز به روز
متداول تر و بيش تر مى شود و بنا به برخى
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از آمارها به بيست ميليون نفر مى رسد ،يعنى
تقريبا يك نفر از هر چهار نفر ساكن ايران!
حاشيه نشين ها به اعتبار موقعيت عينى خود،
جزيى از موجوديت طبقه ى كارگر هستند.
آن ها مُسبب وضعيت نابسامان و ناهنجارى
كه در آن گرفتار شده اند ،نيستند .برعكس،
آن ها قربانيان اصلى نظام سرمايه دارى هستند.
اكثريت عظيم اين جمعيت چند ميليونى كار
مى كنند و يا در جُ ست وجوى كار به هر درى
مى زنند .آن ها استثمار مى شوند و ارزش
اضافه توليد مى نمايند .مشكﻼت زندگى در
حاشيه ى شهرها ،بى كارى و بزه كارى و،...
مشكﻼتى است كه نظام گنديده و متعفن
سرمايه دارى بر اين بخش از طبقه ى كارگر
تحميل كرده است .اگر كار ،بيمه ى بى كارى
مُكفى و مناسب ،آموزش هاى تخصصى ﻻزم
براى اشتغال ،بيمه هاى اجتماعى و بهداشتى،
امكانات تحصيلى و تفريحى و ورزشى ،و در
مجموع همه ى آن چه كه براى يك زندگى
سالم و شايسته ى انسانى ﻻزم است در جامعه
وجود مى داشت ،نه حاشيه نشينى شكل
مى گرفت و نه مردمى كه به علت بى كارى و
فقر و فﻼكت عمومى ،يا درآمدهاى به شدت
كم ،و محروميت از همه چيز ،ناچار باشند به
كارهاى روزمزدى و موقت ،دست فروشى،
قاچاق كاﻻ ،جُ رم و ساير ناهنجارى هاى
اجتماعى سوق داده شوند .پايان دادن به
سرنوشت عذاب آور اين كارگران ،تنها و تنها،
در گرو مبارزه ى ضدسرمايه دارى طبقه ى
كارگر است .به اندازه اى كه اين مبارزه به
شكل شورايى سازمان يابد ،گُسترده شود،
به افق لغو كار مزدى مُجهز گردد ،اتحاد و
هم بستگى وسيع ترين توده ى طبقه ى كارگر
بر عليه ستم و استثمار سرمايه دارى تامين
شود ،به همان اندازه هم اين بخش از طبقه ى
كارگر در كنار همه ى برادران و خوهران
هم زنجير و هم سرنوشت خود از نكبتى كه
نظام سرمايه دارى بر آن ها تحميل كرده است،
آزاد خواهند شد.
مه ٢٠٢١
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كرونا يك »بيمارى« طبقاتى  -جنسيتى است.
بيش از يك سال است كه بحران همه گيرى
كرونا ،تمام ابعاد زندگى بشر را تحت الشعاع قرار
داده و در عين حال ناكارآمدى و شكاف طبقاتى
اين نظام را عميق تر و روشن تر كرده است و
مانند هر بحران اجتماعى ديگر ،به قيمت افزايش
فشار بر اكثريت كسانى كه توليد اجتماعى را بر
عهده دارند ،سود صاحبان زر و زور را بيش تر
كرد .عدم امكان پيش بينى و چگونگى پايان اين
بحران ،شرايط را دشوارتر كرده است.
در حال حاضر نيز تهيه ى واكسن ،تزريق و
دست رسى عادﻻنه به آن ،يكى از دغدغه هاى
مهم شده است ،واكسنى كه توسط كارتل ها و
شركت هاى انحصارگر دارويى ساخته شده و
بايد آن را خريد؛ چرا كه سود اين شركت ها نبايد
ذره اى به خطر بيافتد .در اين شرايط ،ضررها و
بدهكارى هاى دولت ها ،در ميان مردم سرشكن
شده و كمك هاى اعﻼم شده دولتى نيز در گام
اول سر از حساب هاى بانكى شركت هاى بزرگ
در مى آورد .از سوى ديگر ،به بهانه ى كرونا
بخشى از آزادى هاى اوليه ى مردم سلب شده
است ،اعتراض هاى خيابانى و تظاهرات ها با
شدت بيش ترى سركوب و فرصت با هم بودن از
معترضان گرفته شده است .هر چند سر بر آوردن
شبح مرگ در اثر گرسنگى ،بيش از مرگ در اثر
كرونا ،بار ديگر آتش اين اعتراضات را شعله ور
كرده است .در ابتدا ،جنبش هاى اجتماعى موجود
كه سر سازش با اين نظام نابرابر را نداشتند ،در
مواجهه با اين بحران سردرگُم شدند .به نظر
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كرونا» ،بيمارى« طبقاتى  -جنسيتى؟

نگرش زنان به تاثير بحران كرونا بر زندگى آن ها

مى آمد كه جنبش زنان نيز از اين امر مستثنا
نيست .اين مساله در كشورهايى مانند ايران،
كه اقشار مختلف مردم بيش از ساير كشورها
از حداقل آزادى ها و تشكل هاى مستقل خود
محرومند ،نمود بيش ترى داشت.
ريشه ى پيدايش بيمارى هاى همه گير و تبديل
آن به مشكل جهانى را بايد در بستر ساختار
جوامع و رفتار حكومت ها با محيط زيست و
سياست هاى آنان در خصوص انباشت سرمايه
جُ ست وجو كرد و صد البته كه خود بيمارى
نيز بر نحوه ى زيست انسان تاثير مى گذارد .در
واقع ،مى توان آن را يك چرخه تلقى كرد .كرونا
اولين بيمارى همه گير نيست و متاسفانه آخرين
آن هم نخواهد بود و تنها با رعايت بهداشت
شخصى ،مشكﻼت اين چنينى حل نخواهد شد.
در يك اپيدمى و بحران ناشى از آن ،بيش ترين
آسيب به پايين ترين اقشار جامعه وارد مى شود
كه از يك طرف براى پيش گيرى ،امكان ماندن
در قرنطينه را ندارند؛ چرا كه ناچارند براى
كسب درآمد و امرار معاش در سطح جامعه
حضور پيدا كنند و از طرف ديگر هنگام ابتﻼ
به بيمارى ،پرداخت هزينه هاى درمان برايشان
دشوار است .براى آن كه بخشى از جامعه در
قرنطينه بمانند ،ضرورى است كه ديگرانى
مشغول ارائه ى خدمات باشند )كارگران بخش
حمل و نقل ،كشاورزى ،كادر درمان ،پرستاران
و .(...براى بخش بزرگى از نيروى كار كه نان را
به قيمت جان بر سر سفره هاشان مى برند) ،مانند
پيك موتورى ها ،كارگران معادن ،كارخانه هاى
شوينده ،كول بران و سوخت بران و (...خطرات
شغلى چندين برابر خطر كرونا است و در نتيجه،
كرونا برايشان مشكل دست اول زندگى محسوب
نمى شود و قرنطينه معنايى برايشان ندارد.
زنان به دليل قرن ها ستم مضاعفى كه در جوامع
طبقاتى تحمل كرده اند و به واسطه ى اين كه
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در بخش توليد و بازتوليد اجتماعى نقش مهمى
دارند ،همواره در چنين بحران هايى بيش از
ساير اقشار جامعه صدمه مى بينند .ضرورت در
خانه ماندن ،فشار كار را بر روى زنان بيش تر
كرد .در عين حال ،ميزان خشونت عليه آنان
را نيز افزايش داد .تمام آمارها و گزارش هاى
منتشر شده در سراسر دنيا مويد اين نكته است.
مشاهدات عينى و ملموس نشان مى دهد كه در
مناسبات ساختارى موجود ،تبعات اين همه گيرى
بسيار گُسترده تر از فقط تبعات پزشكى آن است
و به طور يقين تاثيرات جانبى و غيرقابل جبرانى
بر زندگى اكثريت جامعه ،و به خصوص زنان،
داشته و خواهد داشت .اين ويژگى ساختارى،
ضرورت انجام چنين تحقيقات آمارى را بيش
از پيش نمايان مى كند.
مقدمه
هر تحقيق اجتماعى با هدف فهم و درك كُنش
اجتماعى معنادار انسان ها صورت مى گيرد.
پديده ها در بستر مناسبات اجتماعى موجود در
مكان و زمان خاص قابل بررسى هستند و هر
چند كه تاريخچه ى اين پديده ها و آن چه قبﻼ
اتفاق افتاده در تحليل يافته هاى تحقيق بسيار
موثر است؛ بدون در نظر گرفتن اين مناسبات و
تاريخچه ى هر پديده ،تحقيق نتيجه ى ﻻزم را
به دست نخواهد داد.
بحران ها ،مناسبات و نظم موجود را برهم
مى زنند و ضمن آن كه فشارهاى طاقت فرسايى
بر عموم مردم وارد مى كنند ،در عين حال فرصتى
فراهم مى شود تا مردم از شكاف هاى ايجاد شده
و شرايط بحرانى بتوانند به نفع خود استفاده
كنند و تغييرات بزرگ و كوچكى را در جامعه
و زندگى شان به وجود آورند و يا حداقل در
اين راستا حركت كنند.
ايجاد تغيير ،مشروط به داشتن آگاهى ،برنامه و
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ساز و كار ﻻزم است و پروسه اى طوﻻنى است.
اما مى توان گفت در هر بحران ،حداقل زنگ هاى
هوشيارى براى فراهم آوردن الزامات استفاده از
فرصت ها به صدا در مى آيد .در شرايط كنونى
نيز بحرانى گُسترده و عميق ،زندگى اجتماعى،
اقتصادى و سياسى دنيا و ايران را تحت تاثير
قرار داده است كه مانند همه ى بحران هاى ديگر،
مصايب و نواقص نظم حاكم را به خوبى نمايان
كرده و مى كند.
بررسى نگرش زنان نسبت به زندگى شان،
آسيب هاى زيادى كه متحمل شدند ،برهم
خوردن نظم موجود و چگونگى امكان استفاده از
اين بحران به نفع خودشان ،امرى ضرورى است.
اما سئوالى اساسى به ذهن متبادر مى شود :آيا
شرايط زنان در نقاط مختلف جهان در مواجهه با
اين بيمارى يكى است؟ مثال شرايط زنان ايران و
افغانستان با زنان نروژ و ايسلند يكى بوده است؟
آيا تاثير كرونا بر زنان كارگر و كشاورز با زنان
طبقه ى متوسط و مرفه به يك سان ديده مى شود؟
دﻻيل اين همه فشار و استرس و محروميت زنان
در شرايط كرونايى چيست؟ بى شك زاويه ى
ديد هر فرد به اين بحران خاص متفاوت و بسيار
مهم است؛ چرا كه تاثيرگذارى بيمارى كرونا بر
انسان ها بر اساس جايگاه آنان در طبقه ،جنسيت،
قوميت و ...متفاوت است.
ضرورت پژوهش در اين عرصه
زنان كه در نقش هاى متعددى ظاهر مى شوند،
در شرايط همه گيرى كرونا ،مشكﻼت شان
در همه ى زمينه ها دو چندان شد :وظايف
خانه دارى آنان چند برابر شد؛ با تعطيلى
بنگاه هاى اقتصادى در سطوح مختلف ،زنان در
صف اول اخراج ها و تعديل نيرو قرار گرفتند؛
ميزان خشونت خانگى در نبود سازمان هاى
حمايتى و با اتكا به قوانين زن ستيز موجود
افزايش يافت؛ و قرنطينه و قطع روابط اجتماعى،
در كنار ساير فشارها ،سبب گُسترش افسردگى،
اضطراب ،وسواس و ساير مشكﻼت روانى در
بين زنان شد .از سوى ديگر ،در ابتداى اين
همه گيرى ،جنبش هاى مختلف اجتماعى دچار
سردرگُمى شدند .از جمله مى توان به وقفه ى
ايجاد شده در اعتراضات خيابانى جليقه زردها
)در فرانسه( اشاره كرد كه پيش از همه گيرى
بيش از يك سال ادامه داشت .در اين ميانه،
جنبش زنان نيز مستثنا نبود.
از آن جايى كه خود ما به عنوان زن ،محقق و
بخشى از فعاﻻن جنبش زنان در همين شرايط
زندگى مى كنيم ،از نزديك با مسايل و مشكﻼت
آشنا هستيم و به عنوان يك انسان تبعات نظام
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ناعادﻻنه ى موجود را لمس كرده و مى كنيم و
هم نقش هاى مرسوم زنانه را بر عهده داريم و
هم به عنوان يك فعال جنبش زنان دغدغه ى
تﻼش براى تغيير شرايط را داريم ،مى خواستيم
بدانيم كه براى پاسخ گويان ،چه مسايلى كليدى
است ،چه چيزهايى برايشان مهم است ،چگونه
آن را تشريح مى كنند و آيا زبان مشتركى بين
زنان وجود دارد؟ براى ما مهم بود بدانيم كه در
چنين بحرانى ،آيا فعاﻻن جنبش زنان مى توانند
روزنه هاى كوچك ايجاد شده را ببينند ،بيابند
و تﻼش كنند اين روزنه ها را بزرگ كرده و
تبديل به شكافى كنند تا نورى بر جنبش هاى
اجتماعى و به تبع آن ،زندگى عموم مردم بتابد؟
آيا مى توانند با تكيه به تجربه هاى قبلى شان
در برآمدهاى اجتماعى سال هاى گذشته  -به
خصوص چند دهه ى اخير -در برآمدهاى قابل
پيش بينى پيش رو تاثيرگذار شوند و از انفعال
قابل مشاهده در سال هاى قبل و دنباله روى از
موج حوادث دورى جسته و خود ايجادكننده ى
موج شوند؟ و اين كه چه وظايفى را در اين مقطع
براى خود قايل هستند و چشم اندازشان چيست؟
موارد فوق ،انگيزه اى شد كه تاثير بحران ناشى
از ويروس كرونا را بر روى كردهاى فعاﻻن
جنبش زنان و تحليل و برنامه ى احتمالى آن ها
و نيز تاثير اين بحران بر زندگى زنان از ديدگاه
خودشان بررسى كنيم .با اين اميد كه حاصل اين
جُ ستار ،راه گُشاى فعاﻻن جنبش زنان در انتخاب
تاكتيك هاى مناسب در آينده باشد.
روش شناسى
براى انجام چنين تحقيقى دو پرسش نامه ى
بازپاسخ ،با هدف سنجش و برآورد نظرات
و نگرش هاى فعاﻻن جنبش زنان و ساير
جنبش هاى اجتماعى نسبت به بحران كرونا
و پيامدها و تاثير آن بر جنبش هاى اجتماعى،
به خصوص جنبش زنان ،و شرايط پساكرونا و
نيز تاثير كرونا بر شرايط زندگى زنان طراحى
شد .با توجه به اين كه دست رسى به جامعه ى
آمارى مناسب دشوار بود ،از روش گلوله برفى
استفاده شد.
پرسش نامه ى اول به صورت كتبى براى برخى از
فعاﻻن جنبش زنان و ساير جنبش هاى اجتماعى
ارسال و پاسخ ها جمع آورى شد .پرسش نامه ى
دوم به شكل مصاحبه با طيف هاى مختلف زنان
در شهرهاى مختلف انجام شد.
رفتار انسان ها داراى الگوهاى متفاوتى است
و در شرايط متفاوت تغيير مى كند .شناخت
اين الگوهاى رفتارى از طريق ثبت تجربيات و
گفته هاشان ممكن مى شود؛ به اين دليل بود كه
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روش مصاحبه را براى بخش دوم كار انتخاب
كرديم .هدف از طراحى پرسش نامه ى دوم،
ضمن يادگيرى از مردم ،آگاهى از طرز فكر،
اعتقادات و عﻼيق آنان بود .طرح سئواﻻت به
گونه اى بود كه امكان توصيف ﻻيه ﻻيه ى اين
تجربيات را براى پاسخ گويان فراهم مى كرد و از
اين ره گذر روشن مى شد كه آيا پاسخ دهندگان
دﻻيل شرايطى را كه به آن دچار شده اند،
دريافته اند؟ آيا كُنش متقابل بين پديده ها و
تاثير مناسبات طبقاتى در توليد و بازتوليد
زندگى اجتماعى شان را كه در لحظه لحظه ى
زندگى شان تجربه مى كنند ،مى توانند با زبان
خودشان بيان كنند و آيا راه هاى برون رفت
از اين شرايط را مى شناسند و مى دانند كه
به چه نهادها و رسانه هايى مى توانند اطمينان
كنند؟ و زنان از فعاليت ها ،مسايل ،مشكﻼت،
راه كارها ،تجربه ها و دغدغه هاشان با ما حرف
زدند .در واقع ،مى توان گفت كه بخش دوم كار
تجربه محور بود؛ بر خﻼف پرسش نامه ى اول
كه نظريه محور بود و هدف آن بيش تر فراهم
كردن فرصتى بود براى پاسخ دهندگان )فعاﻻن
اجتماعى به خصوص فعاﻻن جنبش زنان( كه
ضمن نگاه به بحران ناشى از كرونا و به بهانه ى
آن ،ديدگاه هاى نظرى خود را طرح كنند و با
پاسخ دادن به سئواﻻت ،نگرش ها ،نوع نگاه و
تحليل شان از شرايط اجتماعى ،نحوه ى يافتن
راه كار براى حل مشكﻼت و مسايل موجود
جنبش زنان روشن شود و از اين ره گذر مشخص
شود درك طيف هاى مختلف فكرى موجود در
جنبش زنان ،از شرايط موجود چگونه است و
آيا با ابعاد مختلف مساله و راه كارهاى مقابله با
آن آشنا هستند و يا چه كارهايى انجام داده و
مى دهند و چشم اندازهاشان چيست؟
به همين دليل ،افرادى از طيف هاى مختلف
فكرى انتخاب شدند تا نظرهاى متفاوت
جمع آورى شود و تا حدودى پاسخ ها برآيندى
از نظرات افراد بيش ترى باشد ...براى دقت كار،
استخراج داده ها توسط سه نفر به طور جداگانه
انجام گرفت و در نهايت با مقايسه ى كار آن ها،
به يك مجموعه تبديل شد و كار در سه سطح
ادامه يافت:
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پرسش نامه ى اول )گــزارش يافته ها و
تحليل داده ها(
متن پرسش نامه ى اول:

كمى ويراستارى و تغييراتى اندك جهت منسجم
كردن متن بوده است .تناقضاتى كه در بعضى
بخش ها به چشم مى خورد ،ناشى از تفاوت
ديدگاه ها و نظرات آنان است .محورها:

نظرات
از آن جايى كه جواب ها اغلب در دو حوزه ى
تحليل شرايط موجود و يا ارائه ى راه كار بود ،به
اين دو دسته ى كُلى تقسيم شدند و مقوله هاى
ياد شده تحت عنوان اين دو دسته ى كُلى آورده
شده اند:

مرورى بر نظرات پاسخ دهندگان در حوزه هاى
مختلف
 ...نظرات )در هشت محور( با رعايت امانت دارى
با ادبيات و جمﻼت خود پاسخ دهندگان آورده
شده است و تنها دخل و تصرفات انجام شده
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الف :تحليل شرايط موجود
 چگونگى تحركات مــردم )گُ سترشاعتراضات آن ها و جنبش هاى اجتماعى،
به ويــژه جنبش زنــان ،با نگاه مثبت
پاسخ دهندگان به حركات مردمى(
اوج گيرى اعتراضات كارگرى و فرودستان بر اثر
بحران اقتصادى ناشى از همه گيرى و عدم توان
حكومت براى پاسخ گويى به مطالبات كارگران
و فرودستان جامعه مى تواند براى زنان فرصت
سازمان يابى طبقاتى عليه ستم جنسيتى ايجاد كند.
تعطيلى كسب و كارهاى باقى مانده در دوران
كرونا و عدم حمايت دولت از مردم در دوران
كرونا ،شرايط جديدى را براى مردم رقم زد
كه بنا به گفته ى تحليل گران سياسى ،على رغم
قرنطينه  -كه مانع حضور افراد در فضاهاى
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عمومى مى شود -امكان اعتراضات مردمى
طى ماه هاى آينده را بيش تر كرده است .آنان
معتقدند ،آبان ماه ديگرى در راه است .شعله ى
خشم مردمى كه ستم ديده اند و روزانه با خون
و عرق درآميخته است ،به اين زودى خاموش
نخواهد شد .مردم بعد از قرنطينه ،فقيرتر خواهند
شد .تشديد بحران هاى اقتصادى باعث تشديد
مقاومت ها و حضور راديكال تر جنبش ها ،و از
جمله جنبش زنان ،در عرصه ى اجتماعى خواهد
بود و البته از طرفى شايد بحران اقتصادى منجر
به حركت ها و جنبش هاى خود به خودى شوند.
برآيند بحران هاى موجود مى تواند مطالبات
جنبش زنان را راديكال تر كند و اهداف پيش
رو را با مستندات عينى ترى به صحنه ى نظرى
و عملى وارد نمايد .خصوصا كه ﻻيه هاى
فرودست تر زنان ،آسيب بيش ترى را متحمل
شدند .گرايشات طبقاتى و جنسيتى مجبورند كه
قطعا اهداف خود را بازگو كنند .از طرف ديگر،
فروپاشى اقتصادى و جرقه هاى اعتراض در
ميان فرودستان ،شايد باعث شود كه جنبش هاى
اجتماعى ،و به خصوص جنبش زنان ،نسبت
به گذشته فعال تر شود و به ضرورت يافتن
راهى براى برون رفت از اين شرايط نابرابر و
تبعيض آميز برآيند و بر سر خواسته ها و اعمال
مشترك به توافق برسند .و به عبارت ديگر ،اين
بحران آنان را كنار يك ديگر قرار دهد.
نظر ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد :همه
در دوران قرنطينه ،تنهايى و انزواى چند ماه
را با پوست و گوشت خود حس كردند و به
لزوم يكى شدن و پيوند نزديك تر با هم گنان و
هم انديشان خود پى بردند .دريافتند كه در شرايط
بحرانى ،بودن با يك ديگر هم خود افراد را زنده
نگه مى دارد هم اين امكان را مى دهد در راهى كه
مبارزه مى كنند با توان و انديشه ى جمعى تصميم
بگيرند و به راه كارهاى مناسب ترى دست يابند.
همگى آموختيم كه جمع شدن گاه و بى گاه در
خيابان ها بدون ارتباطى منسجم و پايدار ،با از
دست دادن خيابان به راحتى از بين مى رود.
شرايط بعد از كرونا در ايران خيلى قابل پيش بينى
نيست ،ولى چون پايانش زمان مشخصى ندارد،
خود اين باعث ايجاد اعتراضات خواهد شد؛
ولى اين كه بتواند منشاء اقدامى فراگير شود و
به هم آهنگى و يك دستى منجر شود ،جاى ترديد
دارد .آن چه روشن است ،اين كه زنان در ايران
آمادگى اعتراضات را دارند.
پيش تازان اعتراضات ،هم چون دى ماه  ٩٦و آبان
 ،٩٨تُهى دستان و بى نصيبان خواهند بود .جريان
غالب جنبش زنان ايران كه خاست گاه شان
عمدتا طبقه ى متوسط شهرى است ،تاكنون
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با اعتراضات فرودستان هم راهى نكرده است.
انتظار مى رود با درس گرفتن از گذشته ،اين رويه
تغيير كند و جنبش زنان خود را از تُهى دستان و
شرايط زندگى آنان متمايز و دور نكنند.
اعتراض هاى اجتماعى از قبل از كرونا وجود
داشته است ،ولى كرونا سبب شد حاكميت موقتا
نفس بكشد و راه فرارى داشته باشد و قطعا پس
از فروكش كردن شرايط حاد بيمارى ،اعتراضات
خشن تر و هدف مندتر مى شود.
البته ديدگاه ديگرى نيز در ميان پاسخ دهندگان
وجود داشت كه :نقش جنبش ها در اعتراضات
قطعى پس از كرونا بستگى به عمل كرد امروز و
پيوستگى و اتحاد امروز و توافق بر سر حداقل ها
دارد؛ چنان چه متحد عمل نكنند ،مثل گذشته
اعتراضات مردمى از آن ها پيشى گرفته و چه
بسا سبب شود اعتراضات بدون سازمان دهى
و از روى خشم نتايج مطلوب را براى آن ها
فراهم نكند.
بعضى از پاسخ دهندگان به جنبش ها ،و به
خصوص جنبش زنان ،و فعاليت هايش اين گونه
نگاه كرده اند :جنبش ها در ايران ،در سال هاى
اخير ،كمى جان گرفتند .جنبش زنان بيش تر
روى كارهاى انفرادى متمركز بود تا حركت
جمعى .بحران كرونا تغيير خاصى را در جنبش
زنان به وجود نمى آورد؛ زيرا ايران كشور هزار
بحران است و نظاير آن را بسيار تجربه كرده و
جنبش ها هم راه خود را رفتند ،چون مشكﻼت
ريشه اى هستند.
يكى از پاسخ دهندگان معتقد است كه :شرايط
فعلى از طرفى موجب تعطيلى نشست ها،
سمينارها ،جلسات نقد فيلم ،تجمع هاى اعتراضى
و ...شده و از طرفى براى بسيارى از فعاﻻن
جنبش زنان ،فرصت بيش ترى براى حضور و
فعاليت در انواع شبكه هاى مجازى ،گوش دادن
به انواع محتواهاى صوتى و خروجى فكرى از
طريق نوشتن و توليد محتوا گشته است و حتا
بعضى حلقه هاى فكرى در فضاهاى باز دنبال
مى شود .طرح مباحثات و هم افزايى در روند
آگاهى بخشى براى جنبش اجتماعى ضرورت
بزرگى است .بنابراين ،سير جنبش دچار ركود
نيست؛ گرچه در فُرم و شكل تفاوت هايى پيدا
كرده است.
البته پاسخ دهندگان ديگرى معتقدند كه :جنبش
زنان نيز مانند ساير جنبش ها در اوايل شيوع
همه گيرى به محاق رفته بود و نتوانست تحليلى
از شرايط عينى بدهد .ولى در يكى دو ماه اخير
توانست در فضاى مجازى پويايى خود را حفظ
كند .هم چنين براى كارگران نيز چنين تحليلى
وجود دارد كه گرچه قرنطينه براى مدت بسيار
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كوتاهى موجب دورى و كم تر شدن ارتباط
اجتماعى كارگران شد و وقفه اى كوتاه و موقت
در جريان اعتراضات آن ها ايجاد كرد ،ضرورت
مبارزه براى ادامه ى زندگى كارگران را به خيابان
كشاند ،به گونه اى كه در هفته هاى اخير شاهد
اعتراضات كارگرى در ميان كارگران ،مثﻼ
معدن در كرمان و ،...بوديم .اين حركات روز
به روز گُسترده تر خواهند شد .اگر بخواهيم از
زاويه اى ديگر به قضيه نگاه كنيم ،اين عدم داشتن
ارتباطات اجتماعى موجب تضعيف روحيه و
برخى فعاليت هاى اجتماعى مى گردد ،اما وجه
ديگرى هم دارد كه آن دادن امكان بازنگرى و
درون نگرى جنبش ،به فعاﻻن است.
 نــحــوه ى عــمــل كــرد مـــردم و افــولفعاليت هاى جنبش اجتماعى ،به خصوص
جنبش زنان) ،با روى كرد منفى(
امروز بزرگ كردن جنبش زنان در شرايط بحران
بى سابقه ى سرمايه دارى خيلى واقع بينانه نيست.
اگر چه مسايل مربوط به زنان بسيار بيش تر و
پيچيده تر از ساير جنبش ها است؛ اين جنبش
جدا از ساير جنبش هاى جهان نيست و بيان
اين مطلب ،ريشه دواندن تفكر خُ رده بورژوازى
در انديشه ها است .جنبش زنان نبايد خارج از
طبقه بررسى شود.
جنبش هاى اجتماعى در ايران ،و خصوصا جنبش
زنان ،پيش از كرونا در شرايطى به سر مى بردند
كه به لحاظ فعاليت جنبشى عمل كرد بسيار
ضعيفى داشتند .در حقيقت ،تضعيف جنبش ها
بعد از  ٨٨آغاز شده و بعد از  ٩٧خودش را
بيش تر نشان داد كه تا امروز نيز ادامه دارد .قبل
از كرونا ،به خاطر آبان  ،٩٨انفعال پُر رنگ تر
شده بود و همه گيرى و قرنطينه ى نمايشى ديگر
جايى براى فعاليت باقى نگذاشت .هشت مارس
امسال در بدترين وضعيت به پايان رسيد و به جز
تجمع جنبش زنان در كردستان هيچ كُنشى در
ايران رُخ نداد .در حوزه هاى ديگر نيز وضع به
همين منوال بود .روز كارگر به بيانيه ختم شد،
در حالى كه كارگران قبل از آن روز و پس از
آن تجمعاتى در اعتراض به عدم دريافت حقوق
برگزار كرده بودند .زنانى كه به دنبال حقوق از
دست رفته خود بودند و در جنبش هاى اجتماعى
ديگر مشاركت مى كردند ،در شرايط كرونا خانه
نشين شدند .به نظر مى رسد بحران پيش آمده
هم چنين سبب شد كه فعاﻻن جنبش زنان نتوانند
واكنش مناسبى نسبت به سوء مديريت دولت
در همه گيرى داشته باشند .طيف هاى مختلف
فعاﻻن جنبش زنان در ايران سال هاست كه از
هم دورند و حتا در كُليتى هم در مورد فضاى

٧٢

جامعه هم سو نيستند .آن ها ارتباط هم آهنگى
با هم ندارند و نمى توانند در بزنگاه هايى مانند
آبان و دى ،شيوع كرونا ،و قتل هاى ناموسى،
واكنش منسجمى از خود نشان دهند .در اغلب
موارد ديده مى شود كه حتا در مورد چگونه
جمع كردن و هزينه كردن كمك هاى مردمى نيز
اتفاق نظر وجود ندارد كه مثﻼ انتظار هم گرايى
استراتژيك داشته باشيم .هم سويى انتظار
بيهوده اى است؛ چون جنبش متشكل از طيف ها
و گرايش هاى مختلف است؛ به لحاظ زيادى
چندپاره و متكثر است ،اما از طرفى درباره ى
بعضى موضوعات وحدت عمل ﻻزم است كه
برخى مﻼحظات مانع آن مى شود ،از جمله آن
كه جنبش زنان دچار تنگ نظرى ،خودخواهى و
خودمحورى و بعضا منفعت طلبى كُنش گرانش
و نيز دسته بندى هاى آسيب زا در درون است؛
البته اين موضوع مربوط به گروه هاى مستقل
چپ نيز هست .متاسفانه هر كدام ساز خود را
مى زنند؛ عده اى از فعاﻻن به دنبال مطرح شدن
هستند تا موثر بودن؛ تا حدودى افق مه آلود
براى هم بستگى ديده مى شود .اصﻼ وقتى از
جنبش زنان صحبت مى كنيم ،بايد بگوييم از
چه جنبشى صحبت مى كنيم؛ چون در حال
حاضر چيزى به اسم جنبش زنان نداريم و
بيش تر گروه هاى پراكنده ى چند نفرى هستند
و حركت ها ،حركت هاى احساسى غيرمتشكل و
تقريبا خودرو بود كه در قالب كمك رسانى هاى
مالى و امكاناتى انجام مى شود و خانم ها هم به
دليل فرصت و هم به لحاظ حس هاى مادرانه
در اين مدت به اين كارها پرداختند.
به زعم پاسخ گوى ديگر ،طى اين سال ها
نوعى فمينيسم ليبرال دست باﻻ را داشته و اين
نوع از كُنش گران ضررهاى زيادى به جنبش
رهايى بخش زنان و استقﻼل فكرى و سياسى اش
وارد كرده اند ...پاسخ گوى ديگرى معتقد است،
شايد جنبش ها به دليل ترسى كه از نبود آلترناتيو
مشخص در فضاى كنونى جامعه ى ايران و
خارج از ايران دارند ،خيلى تمايلى به مشاركت
در تظاهرات خيابانى را نداشته باشند؛ هم چنين
به دليل حجم دستگيرى ها و احكام بلندمدت،
كه از سال  ٨٨تاكنون ادامه دارد ،ممكن است
برخى از فعاﻻن تﻼش كنند كج دار و مريز با
شرايط پيش روند و بيش تر به حفظ بدنه ى
جنبش بپردازند و به بودن صدايى در فضاى
اختناق فكر كنند تا اكت بيرونى كه مستلزم هزينه
دادن بيش تر است.
 -٢نقش فضاى مجازى در دوران كرونا و
استفاده از آن در فعاليت ها
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بحرانى كه از مدت ها قبل از كرونا آغاز شده بود ،با
شيوع بيمارى سرعت بيش ترى يافت ...برخى از
زنان يا ديگر نان آوران خانه )از كار( اخراج شده يا به
مرخصى اجبارى رفته اند .مزايا و امتيازات حقوقى به
انحاى مختلف كسر شده و همان حقوق حداقلى هم
كم و كم تر شده است .زنان با توجه به نقش شان
در خريد مايحتاج خانه ،بيش تر از قبل اين كاهش
قدرت خريد را حس مى كنند .به نظر مى رسد زنان
در ارتباط با حل مشكﻼت اقتصادى ،به رغم انتقاد
جدى به عمل كرد حاكميت و نااميدى از آن ،به
دنبال راه كارهاى فردى هستند ،از قبيل توانمندسازى
خود با يادگيرى حرفه يا شغلى كه بتوانند به واسطه ى
آن براى خود درآمدزايى كنند؛ و يا انجام كارهايى كه
نياز به مهارت خاصى ندارد ،مثل خريد و فروش؛ و يا
كار در منزل؛ و يا كاهش هزينه هاى فردى خود و...
شيوع كرونا باعث شده افراد امكان حضور در
مكان هاى عمومى را نداشته باشند و تمركز
بحث ها به سمت بهداشت عمومى رفته و كم تر
امكان صحبت درباره ى مسايل ديگر وجود
داشته باشد .اما از سوى ديگر ،باعث شده افراد
حضور بيش ترى در فضاى مجازى داشته باشند
كه مى تواند به عنوان يك فرصت مورد استفاده
فعاﻻن قرار گيرد و با استفاده از فضاى مجازى،
مقاﻻت و تحليل هايى در مورد شرايط روز
ارائه دهند .اين فعاليت ها در روزهاى حساس
كنونى ،در فضاى مجازى ،اين پيام را مى دهد
كه جنبش ها زنده هستند و فقط به دليل رعايت
پروتكل ها جور ديگرى فعاليت مى كنند.
زنان در فضاى مجازى آمادگى واكنش به مسايل
را دارند .استفاده از شبكه ى اجتماعى ،امكان
درخشانى به زنان داده تا روايت مشترك خود
را با ديگر زنان در ميان بگذارند .خواسته هاى
زنان در دوره ى كرونا در گروه هاى مجازى
با آگاه شدن از وضعيت خويش قوت گرفت
و مى شود گفت ابزارى مثل اينترنت هم زمان
با انتقال تجربه مى تواند به هم سويى جنبش
اجتماعى كمك كند ...ممكن است عدم حضور
فيزيكى و عدم تماس ،باعث تغيير تاكتيكى شود.
و اهميت فضاى مجازى )به اين خاطر( بيش از
پيش هويدا شده است؛ چرا كه در شرايط حاضر،
بيش تر فعاليت ها در فضاى مجازى است .مثل
اوايل همه گيرى كه جنبش زنان به محاق رفت،
ولى با استفاده از فضاى مجازى مقاﻻت و
تحليل هايى در مورد شرايط روز ارايه دادند...
 عدم استفاده از فضاى مجازىهمان طور كه در باﻻ مطرح شد ،در دوران كرونا
با توجه به مصادف شدن با هشت مارس هيچ
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برنامه اى حتا به صورت مجازى نيز برگزارنشد
و اين مساله نشان از دورى فعاﻻن از عرصه ى
مجازى به عنوان تنها امكان موثر براى ارتباط
با بدنه ى جامعه دارد .هم چنين اين بحران
سبب شد ،جنبش در مورد وقايع آبان و دى
و قتل هاى ناموسى ،كه در بهار انجام شد ،هم
كارى نكند .يكى از عوامل انفعال ،قدرت رسانه
و رسانه زدگى فعاﻻن در فضاى بيرونى و واقعى
بوده و هست.
مشكلى كه شبكه هاى ا جتما عى د ا رنــد
رويت پذيرى روايت صرف ،بدون مداخله اى
معنادار با واقعيت انضمامى جامعه است.
گرچه استفاده از شبكه ى اجتماعى ،امكان هاى
درخشانى به زنان داده تا روايت مشترك خود
را با ديگر زنان در ميان بگذارند ،اما هم زمان
شبكه هاى اجتماعى به خاطر خاصيت رسانه اى
كردن همه چيز ،گاهى در جهت عكس پيش
مى روند و هر روايتى يا از سوى روايات قالبى
مصادره مى شود يا به شكلى مبتذل اين توهم را
ايجاد مى كند كه بيان روايت كافى است.
 -٣اقدامات و موضع گيرى هاى حكومت
و سركوب هاى انجام شده
شرايط همه گيرى را نمى توان بدون عمل كرد
دولت ها ديــد .بــدون شك ايــن شرايط و
عكس العمل ها در كشورهاى مختلف يك سان
نيست .حكومت هاى مختلف روى كردهاى
متفاوت و نه لزوما متناقضى داشتند .ابتدا همه
انكار كردند و سعى كردند آن را بى اهميت جلوه
دهند ،سپس پذيرفتند ،بعضى حكومت ها سعى
در ساختن ويترين كمك به مردم را كردند.
در ايــران ،ما بعد از شيوع كرونا هيچ گاه
قرنطينه اى از سوى دولت نداشتيم .دولت نه
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سعى آن را كرد و نه توانش را داشت .از مردم
مى ترسيد .بنابراين ،چشم انداز اين را نداشت كه
با يك نظم آهنين بتواند مردم را وادار به قرنطينه
كند .از طرفى ،قرنطينه حمايت مالى از مردم را
ايجاب مى كند كه حكومت توان آن را نداشت.
پس ،كارگران توليدى و كارمندان در محل )كار(
خود حاضر مى شدند و در خيلى از محل هاى
كار هيچ ماسك و دست كشى ندادند .كسانى كه
كسب و كارشان تعطيل شده بود ،هيچ حمايتى
از دولت دريافت نكردند .فقر شديد اقتصادى،
كه قبل از شيوع نيز وجود داشت ،بيش تر شد.
تعداد زيادى در اين ميان جان باختند .به نظر
مى رسد همان راهى را دارند مى روند كه از اول
اتخاد كرده بودند» :ايمنى گله اى«! همان راهى
كه اكثر كشورهاى سرمايه دارى باﻻخره در
چالش انتخاب بين اقتصاد و جان مردم ،اولى را
انتخاب كردند .به ويژه كه »ايمنى گله اى« كسانى
را ناكارخواهد كرد كه به زعم آنان سربار جامعه
و اقتصاد آنان بوده اند :سال مندان ،بازنشستگان،
بيماران بدحال و پُرهزينه ،معلوﻻن ،معتادان،
بيكاران و غيره .و چه بهتر از اين ،هم براى
اقتصاد و هم براى حكومت هاشان.
اما در ايران ،تنها چند ماه قبل از بحران كرونا،
يكى از خونين ترين سركوب ها را به چشم
خود ديدند كه جامعه را وارد فاز جديدى از
مبارزات كرده است .بازداشتيان روز كارگر و
ديگر بازداشتيان ،حُ كم ها و وثيقه هاى سنگين
براى زنان فعال ،آن ها را با اين مساله مواجه
كرد كه چگونه مى توان در چنين شرايطى هم
بقا يافت و هم بقا را در راستاى مطالبات و آرمان
مردم ستم ديده پيش برد .حكومت ايران حتا در
ميان پاندمى هم دست از دستگيرى و حُ كم
دادن برنمى دارد .اما هرگز نتوانست و نمى تواند
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اعتراضات را خاموش كند.
پاسخ گويى معتقد است كه :حركت هاى خود
به خودى ايجاد خواهند شد ،اما سركوب و
خاموش خواهند شد .نظر ديگرى هم وجود
داشت كه :حكومت دست از سركوب برنخواهد
برداشت ،ولى اگر در جامعه تك صدايى نباشد و
هم بستگى بيش تر باشد ،توان سركوب هم كم تر
خواهد شد .مسلما فروكش كردن فعاليت هاى
اجتماعى در دوران كرونا هيچ كس را هم چون
حاكميت خوشحال نكرده است و در اين راه
به احتمال زياد تمام تﻼش اش را خواهد كرد.
خاموشى جنبش ها اين اجازه را به حاكميت
مى دهد ،تا با وقت آزاد به پرونده سازى و
سركوب جنبش ها ادامه دهد.
به هر حال ،تمامى پاسخ دهندگان معتقدند كه
حاكميت سركوب شديدى داشته و )هم چنان(
خواهد داشت؛ چون مطلع است جامعه آتش
زير خاكستر است و فعاليت هاى زنان را هم
مى بيند .حاكميت خوب مى داند در معرض
فروپاشى است و سعى مى كند اين فروپاشى را
به تاخير بيندازد ،براى همين سركوب بيش تر
خواهد شد .بعد از كاهش همه گيرى ،برخورد
حكومت با معترضين خشن تر خواهد شد .و
ابزار جديد سركوب را به رُخ خواهد كشيد.
تغيير فرمانده ى سپاه ،تﻼش براى ملى كردن
اينترنت و ...نشان گر اين موضوع است.
حاكميت براى خروج از بحران خود ،دست به
متحد شدن جناح هاى مختلف اصول گرا خواهد
زد .تكليف اصﻼح طلبان هم در درون و بيرون
از قدرت كه مشخص است .افشاى پرونده هاى
فساد و اتفاقاتى از اين دست نشان مى دهد
كه كوچك ترين نقدى به شوراى نگهبان و
رهبرى پذيرفته نيست ،نه از جانب نيروى نرم
منتقد خودشان ،چه رسد به خارج از حكومت!
)حاكميت( سياست خارجى و رابطه با آمريكا
را تعديل مى كند ،تا بتواند در مقابل مردم دوام
بياورد .به طور كُلى كُنترل حكومت ها بر زندگى
مردم ،حتا زندگى خصوصى شان ،بيش تر خواهد
شد كه اين مربوط به كُل دنيا است.
براى تحليل )اين وضعيت( ،بهتر است قبل از
بحران كرونا را هم تحليل كرد .در سال هاى
اخير ،مخصوصا از  ،٩٦بازداشت ها و سركوب
شديد تقريبا فعاﻻن جنبش ها را در سكوت فرو
برد .جنبش ها كمى جان گرفته بودند ،ولى به
همان شدت هم سركوب شدند .براى حاكميت
ايران ،پيشا و پساكرونا وجود ندارد هر گاه كه
پايه هاى قدرت خود را در خطر ببيند يا اين كه
احساس كند اعتراضات مردمى شكلى منسجمى
به خود مى گيرد ،با همه ى توان خود در مقابل
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آن خواهد ايستاد و دست به ايجاد جو ترور و
ارعاب خواهد زد.
 -٤شرايط اقتصادى حاكم بر جامعه ،قبل
و بعد از كرونا،
همه گيرى كرونا در جهانى كه بيش تر و بيش تر
به سوى سياست سرمايه دارى و نئوليبراليسم
پيش مى رود ،فاجعه اى ديگر را براى جهان،
محيط زيست ،اقتصاد و بدنه ى مبارزاتى -
معيشتى جنبش كارگرى و ديگر جنبش هاى
رهايى بخش رقم زد .كارگران بى ث ُبات كار زيادى
اخراج شدند .اين اوضاع بد به ويژه براى اقشار
فرودست و آسيب پذير ،مانند كسانى كه سرپناه
ندارند يا كسانى كه از لحاظ روحى و جسمى
آسيب پذيرند ،بدتر بود .و البته زنان كه جزو
اصلى ترين اين جمعيت ها هستند نيز از اين
ضربه در امان نماندند؛ به ويژه زنان كارگر كه به
مراتب شرايط برايشان سخت تر از گذشته شده
است و هم چنين زنان افشار پايين كه تن فروشى
و كارتن خوابى و قتل هاى ناموسى در ميان شان
افزايش مى يابد.
اين همه گيرى ،اقتصاد سرمايه دارى را نيز در ب ُعد
خارجى و داخلى دچار بحران كرده است .صد
البته كه سرمايه دارى بار اين بحران اقتصادى را
چون هميشه بر سر كارگران سرشكن خواهد
كرد .كشورهاى غربى با وعده ى اختصاص
بسته هاى حمايتى در صدد كمك به قشر
آسيب پذير برآمدند ،اما در عمل اين شركت هاى
بزرگ بودند كه با فرار مالياتى ،و وام هاى بى
بهره ،اختيار عمل را به دست گرفتند .اين
شركت ها فرصت را غنيمت شمرده و اين بار به
بهانه ى مثﻼ موجهى ميزان استثمار جمعيت هاى
آسيب پذير را باﻻ بردند.
همان طور كه اشاره شد ،در اين شرايط بحران
فشارهاى معيشتى شديدتر شده است .اين
اتفاق را در بسيارى از كشورهاى سرمايه دارى
شاهديم .اما در ايران ،به خاطر فساد گُسترده و
ناكارآمدى حاكميت ،اين شرايط تشديد مى شود
و حكومتى كه درگير بحران ساختارى بسيارى
است ،از اين بيمارى و تحريم ها سعى كرده
براى خود كُﻼهى بسازد .جامعه اى كه آبستن
بحران هاى شديد اقتصادى است ،مردم را به
شدت خسته و ناتوان كرده است .مردم خسته
بيش تر به دنبال ناجى از درون )هستند( و حاﻻ
كه از درون نااميد شده اند ،به دنبال ناجى از
بيرون هستند.
فقر پس از كرونا تشديد مى شود كه اين امر
مى تواند موجب ياس يا شورش هاى مردمى
شود .خودكشى هاى روزافزون مى توانند عامل
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خطرناكى از گُسترش فضاى ياس در جامعه
باشد .از آن جا كه در دوران قرنطينه مردم در
خانه ها بودند ،هزينه هايى مانند هزينه ى سفر
و خريد لباس ...در سبد خانواده نبود؛ ولى در
دوران بعد از كرونا ،همه ى اين موارد وارد سبد
معيشتى خانواده مى شود كه هيچ هم خوانى با
ميزان دست مزدها ندارد .البته از باﻻ هم با تزريق
قطره چكانى پول يا وام هاى مختلف در صدد
تعديل اوضاع خواهند بود.
بحران كرونا به خودى خود معنايى ندارد .در
سطح جهانى و داخلى ،بحران ها از قبل وجود
داشتند و در اساس ،و از جنبه ى مبارزه ى ضد
سرمايه دارى كارگران ،تغييرى ايجاد نخواهد
كرد .منازعات و درگيرى ها بين بلوك هاى
مختلف اقتصادى بر سر كسب حفظ هژمونى
)از قبل( بسيار حاد شده بود .اكثريت كشورهاى
توسعه يافته با بحران انباشت مواجه بودند و
رقابت آشكار و نهان براى خارج كردن ديگرى
از صحنه بسيار آشكار شده بود .اين بحران با
توجه به تاثيرى كه بر اقتصاد ايران دارد ،ممكن
است بدنه ى جنبش زنان را كه بيش تر از طبقه ى
متوسط هستند ،درگير معيشت روزانه خود كند و
آن ها را از كار داوطلبانه نيز دور سازد .هر چند
كه اين بحران مى تواند باعث شود آن ها به لحاظ
اقتصادى جايگاه طبقه ى متوسط خود را از دست
بدهند و شايد هم بتوانند بيش تر به مشكﻼت
زنان طبقه ى فرودست توجه نشان دهند.
پاسخ گوى ديگرى اضافه مى كند كه :بحران
ياد شده بيش ترين تاثير را بر زنان داشته است.
روزنه هاى كوچكى كه به آن دست يافته بودند،
تنگ تر شده است .شايد مايوسانه باشد ،اما با
تشديد بحران اقتصادى كه شاهد آن هستيم،
فضاى بسته ترى ايجاد مى شود .بحران كرونا
مشخص كرد كه وضعيت درمان و بهداشت
جامعه نمى تواند پاسخ گوى نياز مردم باشد
و به انــدازه ى كافى بيمارستان دولتى براى
انجام كارهاى پزشكى وجود ندارد و عمﻼ با
خصوصى سازى بخش درمان و نبود بيمه ى
مناسب ،جان انسان ها به خطر مى افتد .و
اين شرايط براى زنان ،كه از حقوق نامساوى
برخوردارند و يا بيكارند و با حقوق كم همسر
زندگى مى كنند ،سخت تر مى شود ...پاسخ گوى
ديگرى به شكل ديگرى مطالب باﻻ را طرح كرد:
كرونا به اين دليل قربانى هاى زيادى در سراسر
جهان داشته كه ما با ميليون ها مردم گرسنه و
آسيب پذير مواجه هستيم .به همين دليل ،كرونا
بيش ترين قربانيانش را از ميان طبقات فرودست
و حاشيه نشين گرفته است .آن چه به عنوان
»دوركارى« مطرح شد ،مشخص بود كه براى
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مدت زمانى كوتاه بود .به خصوص براى طبقه ى
كارگر و آن هايى كه به ويژه طى دهه ى اخير از
مشاغل مزدى تعديل و بيرون انداخته شدند و
به كارهايى مثل دست فروشى ،پيك موتورى و...
روى آورده اند ،اصوﻻ چنين امكانى )دوركارى(
وجود نداشت .براى اينان ،خانه نشينى به معنى
عدم امكان گذران زندگى است .تعطيلى برخى
مشاغل نيز خود فشار مضاعفى براى آن دسته
از كارگرانى است كه كار خود را به اين شكل
از دست داده اند .ضمن اين كه در همين مدت
كوتاه دو سه ماهه ،بسيارى از قيمت ها افزايش
داشته است كه سطح زندگى و معيشت را
پايين تر آورده است .زنان اقشار پايين كارگرى،
چه مردى در كنارشان باشد و چه سرپرست
خانوار باشند ،خانه نشينى برايشان معنى ندارد.
حاكميت آگاه به اين شرايط وحشت ناك است.
فقر حاكم بر جامعه و سركوب ها ،جامعه را وارد
فاز جديدى از مبارزه كرده است.
 -٥كار خانگى و تغييرات آن
در دوران همه گيرى ،زنان و در نتيجه فعاﻻن زن
بيش تر از پيش درگير كارهاى خانه ،مراقبتى و
بهداشتى ،ايجاد سرگرمى و ديگر امور فرزندان از
جمله درس و مدرسه ،قابل تحمل نمودن شرايط
سخت كنونى براى اعضاى خانواده ،و مراقبت از
سال مندان هستند؛ زيرا فرهنگ مردساﻻرى انتظار
دارد كه خدمات خانگى توسط زنان انجام شود،
در حالى كه خودشان هم مانند ديگران از اين
شرايط آسيب و صدمه مى بينند .محدوديت هايى
كه در زندگى فردى ايجاد شد ،طبيعتا بر زندگى
اجتماعى نيز تاثير گذاشت .بحران كرونا از
چند زاويه توانست نقش زنان را در خانواده
و محيط هاى كارى ،مانند بهداشت و درمان،
و هم چنين آسيب پذيرى روانى ،بيش تر مورد
توجه قرار دهد .به اين جهت ﻻزم است كه به اين
حلقه هاى شكننده و آسيب زا بيش تر توجه كنيم.
چرا زنان در خانواده اين چنين تعريف شده اند
كه مدام بايد نقش هاى مراقبتى و سرويس دهى
را به نهايت بر دوش بكشند و سيستم حاكم
مرتب از اين نقش ها حمايت كرده و خود را از
انجام مسئوليت هاى اجتماعى مبرا مى كند؟ زنان
از خود حقوقى ندارند .زنان شاغل حقوق شان
نصف مردان است) ،در حالى كه( امكان دارد
سرپرست خانواده باشند ،به عنوان مادر و زن
خانه دار كارهاى بيش ترى به گردن شان است
كه در وضعيت كرونا چند برابر شده ،و هم چنين
بايد بار روانى خانواده را هم متحمل شوند.
 -٦نقش قرنطينه در خشونت خانگى
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شيوع بيمارى كرونا و عواقب آن بيش ترين ضرر
را براى طبقات كم درآمد و آسيب پذير مانند
زنان ،افغانستانى هاى ساكن ايران و ...رقم زده
است .عدم امنيت كارى ،بيكارى ،بسته شدن مهد
كودك ها و مدارس ،باﻻ رفتن خشونت خانگى
و تنها و بى پناه ماندن ،بسيارى از زنان را در
مقابل مشكﻼت جانى و مالى قرار داده است،
اما از طرف هيچ نهادى براى كمك به خشونت
متحمل شده حمايت نشدند.
پاسخ گوى ديگرى ضمن اشاره به گروه هاى
آسيب پذير ،از جمله زنان ،مطرح كرد كه:
قربانى هاى بسيارى در بيمارى كرونا از اين
گروه ها هستند .تركيبى از شرايط مادى و اقتصادى
اين گروه ها با فاكتورهاى ستم گرايانه اى مانند
جنسيت ،مليت و نژاد كه پايه ى عينى دارند،
شرايط زيست اجتماعى اين گروه ها را بسيار
بحرانى تر كرده است .همان طور كه شاهد
بوديم ،ستم هاى شديدترى به اين گروه ها در
دوران قرنطينه وارد آمد كه خبرهاى آن فضاى
رسانه هاى مختلف را نيز تسخير كرده است...
 -٧گُ فت وگو و عمل مشترك جنبش ها
با اتفاقات امروزه ،براى حل مشكﻼت موجود،
نياز به هم راهى و اتحاد داريــم .اتحاد بين
جنبش اگرچه هميشه در هنگام فعاليت مطرح
بوده ،اما امروز اين نياز بيش از پيش احساس
مى شود .برون رفت از مطالبه محورى و تاكيد بر
تشكل يابى كه دو سال قبل به صورت رسمى در
بيانيه هاى جنبش زنان مطرح شد ،بايد به صورت
عملى در دستور كار جنبش قرار گيرد .هم چنين
خارج شدن جنبش از انجام فعاليت هاى واكنشى
و پى ريزى فعاليت بلندمدت نيز مى تواند به
هم سويى كمك كند .يكى از ويژگى هاى آشكار
جنبش زنان ،نداشتن ارتباط مستقيم و ارگانيك
با جنبش زنان خارج از كشور است .دليل اين
موضوع اختﻼفات نظرى بود و هنوز هم هست.
پاسخ گويى مطرح كرده بود كه :از كار مشترك به
خوبى استقبال نمى شود و تداوم ندارد؛ چون هر
گروهى نقد و نگارش خود را مى پسندد و همين
امر ،بازدارنده و به نفع حاكميت شده است .فرد
ديگرى مخالف نظر باﻻ را طرح مى كند :پس از
كرونا ،به علت فشار اقتصادى و سياسى به اقشار
فرودست و متوسط رو به پايين جامعه كه هر روز
زيادتر و زيادتر مى شود ،جنبش هاى اجتماعى
به هم نزديك تر خواهند شد و خواسته ها و
عمل مشترك خواهند داشت .فضاى بى عملى
فعلى ،طبيعتا خود به خود نمى تواند به هم سويى
بيش تر فعاﻻن جنبش زنان منجر شود ،اما اين
دوره هاى بحران پياپى به نظر تلنگرى بود به
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فعاﻻن جنبش زنان ،تا فعاليتى مستمر را تعريف
كنند كه بحران هاى جامعه آن ها را متوقف نكند.
چنين فعاليتى بى شك نياز به هم راهى همه ى
فعاﻻن دارد .در حقيقت ،دوران كرونا تلنگرى
است براى لزوم آسيب شناسى جنبش و لزومى
كه بين فعاﻻن به وجود مى آورد.
 -٨ســازمــان دهــى ،انسجام و ايجاد
تشكل هاى مستقل
نظرات در اين عنوان ،همگى ارايه ى راه كار
بودند و هيچ يك از پاسخ دهندگان نظر تحليلى
ندادند.
ب :راه كارها
 -١چگونگى تحركات مــردم )گسترش
اعتراضات آن ها و جنبش هاى اجتماعى به
خصوص جنبش زنان(
جنبش زنان بايد افق داشته باشد و متناسب با
افق خود برنامه هاى عملى تدارك بيبيند .نبايد
جنبش همه چيز ،هدف هيچ چيز باشد .مبارزه
براى انقﻼب بايد جايگزين مقاومت هاى خود به
خودى گردد .نبايد فكر كنيم بحران هاى كنونى
فقط به اﻻن ربط دارد و كاركرد كُل سيستم دست
نخورده باقى بماند .واقعى ترين راه ،كمونيسم
است .تعيين و مسير حركت ،مهم ترين وجه
يك گروه يا جنبش است؛ هر گروهى تا هدف
خود را عملياتى و نشانه گذارى نكند ،در عمل
فعاليت منسجمى نخواهد داشت .تعيين مسير
حركت به سايرين هم كمك مى كند ،تا متوجه
باشند از چه گروهى و با چه اهدافى قرار است
حمايت كنند.
به گفته ى پاسخ گويى ديگر :در وهله ى اول،
جنبش زنان نياز به بازتعريف و شناخت چرايى
حركت مستقل و پوياى خود دارد و اين كه
بخش هاى فعال به اين شناخت دست يابند .در
اين صورت ،بى ترديد امكان هم سويى بيش تر
فراهم خواهد شد .در شرايط كنونى ،مهم ترين
كارى كه جنبش زنان مى تواند انجام دهد،
آگاهى رسانى براى شناخت ضرورت اين حركت
است .متاسفانه جنبش چپ ما هنوز بسيار سنتى
فكر مى كند و جنبش زنان را حركتى مى داند
كه به حركت اصلى صدمه مى زند و اين تفكر
در بسيارى از زنان نيز غالب است .بايد توجه
داشت ،و تاسف خورد ،كه جنبش زنان ايران
مرجعيت خود را در مساله ى زن از دست داده
است و وقتى كه موضوع جديدى براى زنان
اتفاق مى افتد ،اصاﻻ نه صدايى از اين جنبش
شنيده مى شود و نه كسى به آرا و نظرات آن ها
رجوع مى كند .مرجعيت جنبش زنان بايد احيا
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شود ،تا جنبش زنان بتواند بر جامعه اثرگذار باشد
و در اهداف و مطالبات اش ،جامعه را با خود
هم راه كند .پاسخ گويى ديگرى وظيفه ى جنبش
زنان را اين گونه تعريف مى كند كه بايد صداى
خود را بلندتر از قبل كند و مطالبات خود را در
جنبش هاى ديگر ،اعم از جنبش كارگرى و،...
مطرح كند و نگذارد به حاشيه رفتن مساله ى
زن و فرعى پنداشتن مساله ى رهايى زن مانعى
براى هر چه بيش تر مسكوت گذاشتن مساله ى
زنان در ايران شود.
در شرايط بحران اقتصادى ممكن است فرودستان
با هم متحد شوند .در اين شرايط ،وظيفه ى
جنبش زنان اين است كه بتوانند خواسته ها و
مطالبات اش را كه طى سال ها و حتا دهه ها
مورد چشم پوشى قرار گرفته به خواسته هاى
اصلى جنبش بدل كند...
 -٢نقش فضاى مجازى در دوران كرونا و
استفاده از آن در فعاليت ها
عمل كرد جنبش ها در اين دوران ويژگى هاى
خود را دارد .از آن جا كه امكان ديدار و تجمع
وجود ندارد ،استفاده از دنياى مجازى براى
ترويج و نشر مباحث نظرى و عملى نقش اصلى
را ايفا مى كند .گروه هاى اجتماعى فعال در
صفحات مجازى ،مانند ﻻيو اينستاگرام و غيره،
ارتباط برقرار مى كنند ...نشست هاى آن ﻻين به
راه مى اندازند و از اين ابزار ارتباطى به بهترين
نحوه استفاده مى كنند و حتا به جذب نيرو هم
مى پردازند و به اهداف شان مى رسند .هم سويى
در تحركات نظرى و عملى در عمل رُخ مى دهد.
با طرح و برنامه ى مشخص ،هسته هاى كوچك
جنبش را در اين فضا مى توان ايجاد كرد و با
آموزش آگاهى به تدريج وارد ميدان كار و
مطالبات شد.
 -٣اقدامات و موضع گيرى هاى حكومت
و سركوب هاى انجام شده
پاسخ دهندگان مطرح كردند كه ... :حكومت
سياست خارجى و خروج از تحريم را براى
ماندگارى خود تعديل خواهد كرد ...در شرايط
كنونى ،جنبش زنان بايد به بحث معيشت براى
زنانى كه شرايط بد اقتصادى تاثير بسيار بدى بر
زندگى شان دارد ،توجه كند و به نهادهاى دولتى
براى اختصاص بودجه به اين زنان فشار آورده
و طلب حمايت كند و براى ارتقاى مهارت ها و
قدرت بخشى به اين زنان تﻼش مضاعف كند.
هم چنين خواسته هايى نظير :نقد سياست ها و
برنامه هاى قرنطينه و تاثير آن ها بر وضعيت زنان
و پيشنهاد بديل به حكومت ،طرح خواسته ها از
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نهادهاى ذى ربط و مطالبه گرى بيش تر براى
تامين زنان) ،در نظر گرفتن( ويژگى روانى افراد
و مراقبت بيش تر در حفظ فضاى سالم و پويا،
پيگيرى مطالبات مطروحه ى قبلى از نهادهاى
تصميم گيرنده و طرح مطالبات تازه از طريق
امكاناتى كه توسط خود نهادها فراهم شده )نيز
مهم( است.
٤ـ شرايط اقتصادى حاكم بر جامعه
جنبش زنان نياز به مقوله بندى نيازها و خدمات
به زنان با توجه به شرايط پاندميك دارد .اكنون
بهترين زمان است براى تاكيد روى گفتمانى از
جنبش كه مساله اقتصاد و حمايت هاى اجتماعى
را ديده و مطالبه مى كند؛ در ضمن مساله جهانى
است و بيش از همه ى زمان ها ،اين مشترك
بودن درد زنانه را نشان مى دهد .فعاﻻن جنبش
زنان در اين شرايط جا دارد ،در مورد مسايل
اقتصادى كه دامن گير زنان شده و مى شود،
صحبت كنند .بى گُمان بيكارى براى مردان و
زنان عواقب يك سانى ندارد .زنان سرپرست
خانوار در شرايط بسيار بدى به سر مى برند و
نياز به كمك هاى حتا مالى دارند .در كنار اين
كه به كار خيريه اى قايل نيستيم ،ولى ناچارا اين
اقدامات هم بايد انجام شود .بنابراين مى توان با
تحقيق ،زنانى را كه احتياج به حمايت دارند را
پيدا كرده و راه كارهايى براى اشتغال آن ها به
وجود آورد .هم چنين مى توان با ايجاد گروه
هم يارى محلى و تماس با زنان در محله هاى
فقيرنشين نيز به كمك آن ها شتافت .در موج
بيكارى و بردگى مزدى به وجود آمده ،زنان به
ويژه اولين سنگ ريز اين اخراج ها و تعديل ها
هستند ...به عقيده ى يكى از پاسخ دهندگان ،در
حال حاضر مهم ترين كار ،هم راهى با كارگران
زنى است كه به خاطر كرونا از كار بازمانده اند.
هم چنين هم راهى با پرستارانى كه در اين
شرايط ،قراردادشان تمام شده و بيكارند و براى
حقوق و معوقات شان اعتراض مى كنند .جنبش
زنان بايد از اين موارد حمايت كند :از تعداد
زيادى زنان كارگر كه اخراج شدند و مهم تر از
آن ،پرداختن به مطالبات زنان شهرهاى كوچك تر
و اقليت هاى قومى آن مناطق و هر چه بيش تر
رويت پذير كردن دغدغه ها ،و )راه انداختن(
كمپين هاى حمايتى براى زنان شاغل و كارگر
كه تحت تاثير بحران كرونا در معرض بيكارى
يا دست مزد كم و حدف مزايا و بيمه هستند.
 -٥نقش قرنطينه در خشونت عليه زنان
در شرايط فعلى و با وجود قرنطينه ،جنبش
زنان بايد اوﻻ مشكﻼت در خصوص پيامدهاى
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كرونا بر زنان را شناسايى كنند و در ادامه در
همان جهت به شناسايى قشر آسيب پذير،
آگاهى سازى ،جنبش مدنى مجازى ،و فشار
به قانون گذارى بپردازد .و اقدامات باﻻ را در
زمينه ى خشونت خانگى عليه زنان و دختران،
تفاوت دست مزد ،تصويب قوانين براى حمايت
از زنان مثل سرويس هاى اجتماعى انجام دهد.
يكى از پاسخگويان معتقد است ...يك وظيفه ى
مهم پيش روى جنبش زنان ،حين و بعد از اين
همه گيرى ،رسيدگى به مطالبات زنانى است
كه در همه گيرى از همه ى گروه هاى ديگر
آسيب بيش ترى ديدند؛ زنانى كه به سبب
خشونت خانگى پشت درهاى بسته و تحت
سركوب خانگى باقى ماندند .راهى كه فعاﻻن
جنبش زنان در ايران پيش رو دارند ،اين است
كه بيش از پيش بايست بر زنان و اقليت هاى
جنسى آسيب پذير )كارگران جنسى ،زنان ترنس،
پرستاران زن( تمركز كنند و بكوشند تا خشونت
و آزار )اعم از جنسى و غيرجنسى( سيستماتيك
و هر روزه اى كه اين افراد تجربه مى كنند را
هرچه بيش تر رويت پذير كنند؛ آگاهى رسانى
و شفاف سازى تبعيض هاى جنسيتى تحميل
شده از نظام و تفكر مردساﻻرى كه در منازل و
مكان هاى خصوصى به شدت بر زنان تحميل
مى شود و به توانايى و پويايى و استقﻼل زنان
لطمه مى زند .همه گيرى ،خشونت بر زنان را
دو چندان كرده است .سرويس دادن به تمايﻼت
جنسى مردان كه از اين وضعيت خسته شده و
نياز به سرگرمى يا رفع نيازهاى سكسى خود
دارند و اين سرويس دادن ها گاه بدون تمايل
زن و با خشونت انجام مى شود كه نمونه هاى
آن را مى توان در )گزارشات( رسانه ها ببينيم...
٦ـ كار خانگى و تغييرات آن در دوران
همه گيرى
مشكﻼت ناشى از فقر و بيكارى باعث شده كه
زنان آسيب بيش ترى ببينند ،از جمله خشونت
عليه آنان به علت فقر فرهنگى و مالى .با توجه
به مساله ى قرنطينه و حضور اعضاى خانواده در
تمام ساعات شبانه روز در كنار هم ،ﻻزم است
كه جنبش زنان در مورد نقش هر يك از افراد
در خانه بيش تر اطﻼع رسانى كند و زنان را كه با
تشديد تبعيض جنسيتى روبرو هستند ،آگاه كند.
در اين زمينه ،با توجه به محدوديت ارتباطى ،بايد
از امكانات موجود در حيطه ى زندگى بهره گيرد.
همه گيرى فشار بر زنان را از چند زاويه دو
چندان كرده است؛ زيرا فرهنگ مردساﻻر
انتظار دارد خدمات خانگى توسط زنان انجام
شود .خدماتى از جمله بچه دارى ،نگه دارى

www.negah1.com

از سال مندان ،نگه دارى و تيماردارى از مردان،
نظافت و رعايت بهداشت خانه و خدمات
آشپزخانه .از وظايف جنبش ،آگــاه كردن
زنان بر اين امر است كه سيستم كارآمدى را
خواهان باشند تا اين همه فشار براى آموزش
فرزندان شان ،شُ ست وشو براى نابودى ويروس
و موارد ديگرى كه در باﻻ مطرح شد را از روى
دوش زنان بردارد .در اين شرايط بايد ديد چگونه
مى توان با مشاركت و هم كارى ،فشار مضاعف
به زنان را كاهش داد و چگونه مى توان »نه« به
خشونت را جدى تر گرفت.
 -٧گُ فت وگوى مشترك و عمل مشترك
اين مبحث را مى توان به سه قسمت تقسيم كرد.

الف :ارتباط درونى جنبش زنان
دوره ى ما ،دوره ى پراكندگى نيروهاى سياسى
است .يكى از وسايل ﻻزم در جنبش زنان شكل
دادن اتحادهاى موقتى درباره ى مسايل مختلف
است .چهارچوب اتحاد مهم است ،اين كه بر
سر چه چيزى اتحاد كنند .بايد تﻼش شود با
حفظ نيرو به سمت هم گرايى بروند ،تا نيروى
بيش ترى جهت غلبه بر فشار وارده داشته باشند.
جنبش زنان بايد در گروه هاى مختلف تبادل نظر
كنند ،تا راهى مشترك پيدا كنند .بايد بحث و
نقد در بگيرد ،تا از خﻼل آن نوعى هم سويى در
مورد حداقل ها شكل بگيرد .اين حركت مستلزم
تمايل همه ى فعاﻻن اين جنبش است .بايد نوعى
تمايل به هم كارى استراتژيك با حفظ مواضع
در ميان فعاﻻن با رويه هاى سياسى و اجتماعى
متفاوت شكل بگيرد ،تا از خﻼل آن بتوان روى
مساله ى خاص به صورت جمعى تمركز ،تحقيق
و فعاليت كرد .در اين ميان ،مى توان از ابزارى
چون ،نشست هاى هم انديشى ،آكسيون هاى و
پروژه هاى مشترك استفاده كرد ،تا در خﻼل كار
نزديكى هاى بيش ترى ايجاد شود...
به نظر مى رسد در شرايط فعلى ،كه ازهم
گُسيختگى جدى در فضاى جنبش هاى اجتماعى
وجود دارد ،اين موضوع مى تواند تا حدى برخى
از موانع را كنار بزند و تسهيل كننده ى ادامه ى
مبارزه باشد .اتحاد عمل نيز به تدريج باعث رفع
پراكندگى و ازهم گُسيختگى جنبش هاى مختلف
مى شود .به زعم پاسخ گويى ديگر ،مهم ترين
ابزار براى هم كارى داشتن يك شبكه ى ارتباطى

نگاه _ دفتر سى و ششم

و گُسترش آن است ،مثﻼ ايميل كه ضمن رعايت
مسايل امنيتى ،كار هم پيش رود .و در مواردى
نيز منجر به هم كارى هايى شود ،مثﻼ انتشار
نامه ى جمعى ،جمع آورى امضا و نامه هاى
اعتراضى ،و اطﻼع رسانى در رابطه با جلسات
و اجتماعاتى كه به مسايل زنان ارتباط دارد.
شرايط زنان پس از كرونا خوب نخواهد شد،
مگر اين كه فعاﻻن زنان بتوانند با هم سر يك
ميز بنشينند و حداقل در مورد پروژه هايى كه
دارند و توانى كه مى توانند براى بقاى جنبش
بگذارند با هم گُفت وگو كنند .تقريبا از سال ،٨٨
جز معدود دفعاتى ،گُفت وگويى بين فعاﻻن زنان
از طيف هاى مختلف صورت نگرفته و اين مساله
سبب شده است حتا از ميزان فعاليت و تعداد
گروه هاى موجود در شهرهاى مختلف ايران
آگاهى نداشته باشيم .بهتر است قضاوت در مورد
هم ديگر را كنار بگذاريم و به جاى وابستگى
سياسى ،اولويت مسايل زنان باشد ،تا كمى با
اهداف هم ديگر آشنا شويم .در اين بستر كسانى
كه اعتقادات مشابهى دارند ،مى توانند پروژه هاى
مشترك را تعريف كنند)...در شرايطى كه( فعاﻻن
داخل به دليل سركوب نمى توانند اطﻼع رسانى
كنند ،فعاﻻن خارج بايد كمك كنند تا صداى
فعاﻻن داخل بلند شود...
ب :ارتباط جنبش زنان با مردم ،به خصوص
زنان جامعه،
در شرايط همه گيرى از اعم وظايف ،رفتن
بين مردم و اقشار مختلف ،به خصوص زنان
فرودست جامعه ،جمع آورى اطﻼعات در
مورد سﻼمتى ،شرايط زندگى و كسب و كار
اين زنان ،و باﻻ بردن سطح اطﻼعات و آگاهى
آن ها است .مى توان نمونه هاى عينى از تشكيل
جمع هاى كوچك و در عين حال مطلع از
حال همه را تشكيل داد .جنبش زنان مى تواند
درباره ى تاثير كرونا بر زندگى زنان تحقيق كند،
مى تواند درباره ى سﻼمت روان و خشونت
خانگى اطﻼع رسانى كند .برگزارى كﻼس هاى
آموزشى و بودن در كنار مردم در عرصه ى
سﻼمت و حمايت از كودكان كار در اين شرايط
و تشكيل كمپين هاى حمايتى آن ها براى خروج
از بحران كرونا ﻻزم است .مى توان در حمايت از
كودكان و خانواده هاى آن ها با تشكيل گروه هاى
مختلف و فراخوان هاى مردمى ،امكانات اوليه ى
بهداشتى و معيشتى را تامين كرد ،تا )آن ها( در
اين بحران آسيب كم ترى ببينند .از ديگر كارهايى
كه مى توان انجام داد ،خﻼقيت ورزى در اجراى
پرفرمنس هاى تك نفره با جمع هاى محدود
و با رعايت بهداشت با مضامين آگاهى بخش
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يا اعتراضى در فضاهاى عمومى ،طراحى و
اجراى گرافيتى هاى اعتراضى ،القاى روحيه ى
مطالبه محورى ،طراحى پتيشن هاى هم سو با
موضوعات و رُخ دادهاى اجتماعى و سياسى
مرتبط با حوزه ى زنان ...است.
ج :ارتباط جنبش زنان با ساير جنبش ها
نزديكى جنبش ها يكى از ضروريات است ،ولى
آيا به اين خواست مى رسيم يا نه ،به برخوردهاى
اصولى جنبش ها و اولويت بندى مطالبات ربط
دارد؛ به كارهايى بستگى دارد كه در همين
دوره ى كرونا انجام مى شود ،يعنى بايد زمينه ى
هم كارى و كار مشترك هم باشد و هم براى
ايجاد آن تﻼش كرد.
جنبش زنان در اين ايام مى توانست با نزديك
شدن به فعاﻻن جنبش هاى ديگر و هم دلى و
اتحاد با آنان ،حركت هايى براى حمايت از مردم
داشته باشند و خود را با جنبش هاى ديگر هم سو
و يك صدا كند .اگر هدف خود را هم سويى و
ايجاد جنبش هاى هدف مند و متشكل قرار دهيم،
قطعا يكى از پيش نيازهايش ارتباط سازنده ى
تكه ها و قطعات متعددى است كه در هر جنبش
وجود دارد و هم چنين تعريف مطالبه اى همه گير
بين همه ى فعاﻻن اجتماعى .اين هدف البته به
راحتى دست يافتنى نيست .براى رفتن به اين سو
ابتدا نيازمند گُفت وگوهاى فراوان با هدف قدرت
گرفتن بيش تر جنبش هاى اجتماعى و ...هستيم...
پاسخ گويى ديگرى برعكس معتقد است كه... :
به طور كُلى ،جنبش ها اگر واقع بين باشند بايد
تحليلى از واقعيات موجود داشته باشند ،بايد
اهداف و خواسته ها و تاكتيك هاى مبارزاتى
خود را بازتعريف كنند .اين اتفاق نمى افتد ،مگر
اين كه زمينه ى بحث و گُفت وگو از هم اكنون
آماده شود ...آن چه مسلم است در ابتدا بايد اراده
وجود داشته باشد و مرحله ى بعدى طرح اين
اراده و گُفت وگو است و ايجاد شرايط مناسب
براى عمل كرد مشترك ،بى آن كه از مواضع
خود دور شوند .بايد ضمن حفظ استقﻼل خود
با گروه هاى مترقى ديگر ،به جز مذهبى ها و
سلطنت طلب ها ،روى مطالبات مشترك متمركز
شوند و فعاليت هاى مشتركى را شروع كنند و
اصل را بر پيش ب ُرد هدف هاى اصلى و مشترك
بگذارند...
 -٨ســازمــان دهــى ،انسجام و ايجاد
تشكل هاى مستقل
حركت عظيم آبان در اين شرايط مسكوت باقى
مانده است .گروه ها بايد هر چه سريع تر خود
را منسجم كنند .خُ رده كارى سبب از بين رفتن
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انرژى مى شود .بايد سعى شود يك جريان قوى
و منسجم به وجود آيد .حركت بايد به سمت
استقرار دموكراسى باشد كه مردم جذب شوند
و بتوانند نفس بكشند .جنبش ها هم در غير
اين صورت خواهند مرد ...بايد به فكر ايجاد
تشكل هايى منسجم با پيوندى ارگانيك ،آگاهانه
و هدف مند بين اقشار و طبقات گوناگون باشيم.
ايجاد اين تشكل ها از حضور هر از چند گاهى
جمعى در خيابان تاثيرات پايدار بيش ترى
دارد .در اين مبارزه ،فقط هدف گيرى به سوى
حاكميت نخواهد بود؛ آن هم با اسلحه هايى كه
هر كس با انگيزه شخصى به دست گرفته است،
بلكه هدف متحقق كردن خواست ها است.
در اين دوران ،نيروهاى انقﻼبى بسيار كم و
پراكنده هستند .نيروها بايد در اين شرايط متحد
شوند ،وگرنه از بين خواهند رفت .براى رسيدن
به اين هدف ،ﻻزم است جنبش هاى اجتماعى
با اهداف و تاكتيك هاى مشخص هم سو شوند.
در شرايط كنونى ،سرمايه دارى هم آسيب ديده
است .كارگران مى توانند از اين نقطه ضعف به
نفع خود سود ببرند و با هم بستگى ميان اقشار
گوناگون طبقه ى كارگر عليه سرمايه دارى به
ميدان بيايند .فشار شديدى كه بر گُرده ى مردم
هست ،در واقع درد مشتركى است كه سبب
مى شود جنبش ها اختﻼف را كنار گذاشته و
براى تحقق خواسته هاى مشترك خود متحد
و منسجم شوند .در اين شرايط ،مقاومت هاى
اجتماعى بيش تر خواهد شد .مقاومت هاى
توده اى بايد بيش تر سازمان بيابند ،تا از حالت
مقاومت هاى صرف خارج شوند .نيروهاى
سوسياليست و كمونيست بايد در اين جنبش ها
فعال بشوند و مردم را حول خطوط صحيح
فكرى سازمان بدهند.

پس از قرنطينه ،مردم فقر را بيش تر حس مى كنند
و دست به اعتراض مى زنند .اين جاست كه بايد
جنبش ها نقش كليدى خود را نشان دهند و
مردمى كه از فقر و بيكارى كارد به استخوان شان
رسيده را سازمان دهى كنند ...البته خودشان هم
بايد منسجم تر شوند و برنامه ى مشخص براى
تداوم اين حركات اعتراضى داشته باشند .جنبش
زنان بايد با جنبش هاى معيشتى پيوند برقرار كند
و خواسته هاى عام ترى را در دستور كار خود
قرار دهد ،تا گروه هاى اجتماعى بيش ترى را
در برگيرد و بين آن ها هم بستگى ايجاد نمايد...
كارگران ،و از جمله زنان كارگر ،در مبارزه ى
عملى خود بيش از پيش به ضرورت سازمان يابى
مستقل و شورايى خود پى خواهند برد .پيروان
درون اين طبقه هم بايد بر اين امر پا فشارى كنند،
كه كارگران ،از جمله زنان كارگر ،در مبارزه ى
خود عليه سرمايه و براى رهايى اجتماعى بايد
به نيروى خود باور داشته باشند و روى پاى
خود بايستند .بديهى است پيوند ميان بخش هاى
گوناگون طبقه ى كارگر بر قدرت اين طبقه
خواهد افزود .كارگران ،از جمله زنان كارگر ،بايد
باور داشته باشند به اين كه مبارزه ى )من( در
اساس مبارزه عليه نظام انسان ستيز سرمايه است
و چشم انداز اين مبارزه ،محو نظام سرمايه دارى
در هر شكل و عنوانى است.
جنبش زنان هرگز جداى از جنبش هاى اجتماعى
ديگر نيست .مطالبات گرچه بيش تر بايست
به سمت حق و حقوق و آرمان برابرى باشد،
اما وظيفه ى زنان اين نيز هست كه خود را با
جنبش هاى ديگر هم سو و يك صدا كنند...
زنان كارگر ضمن مشاركت در مبارزه ى هم
طبقه اى هاى خود عليه سرمايه ،بايد براى
مبارزه عليه ستم جنسيتى ،تشكل مستقل خود

را داشته باشند و به عنوان زن كارگر در جنبش
زنان نقش فعال داشته باشند و با پرچم مطالبات
خود در اين مبارزه شركت كنند .زنان پيش رو
درون طبقه ى كارگر بايد همه جا ضرورت اين
تشكل يابى را گوشزد كنند و به نوبه ى خود در
شكل گيرى صف مستقل زنان كارگر در جنبش
زنان بكوشند .فقر ناشى از كرونا مى تواند براى
زنان كارگر ،از هر قشر و گروهى ،فرصتى ايجاد
كند براى سازمان يابى طبقاتى عليه ستم جنسيتى
و مردساﻻرى ،هم گام با مبارزه عليه اساس نظام
سرمايه دارى...
بررسى مجموعه ى پرسش و پاسخ ها در بخش
اول ،منجر به اخذ چند محور اساسى گرديد
كه مى تواند مبناى پروژه هاى مشترك نظرى و
عملى درون گروهى و يا با گروه هاى ديگر باشد:
الف :تعريف جنبش يا جنبش زنان
در بين فعاﻻن هنوز بر سر تعريف »جنبش«
در حالت كُلى و »جنبش زنــان« ،مفهوم
قدرت ،بديل ها ،راه حل ها ،مطالبه محورى و
مطالبه گرى ،اتفاق نظر وجود ندارد و در نتيجه
نياز مبرم به بازتعريف اين مفاهيم در حالت
خاص وجود دارد .پاسخ دهندگان از مفاهيمى
چون سكتاريست ،رهبرى طلب ،رفرميست و...
به عنوان عواملى كه موجب تفرقه يا جدايى
بين فعاﻻن جنبش زنان است ،نام مى برند.
لذا ضرورى است كه اين مفاهيم مورد توجه
بيش ترى قرار بگيرد.
ب :اهداف جنبش زنان
محور ديگر مورد مناقشه ،اهداف جنبش زنان
است .به نظر مى رسد در مورد اهداف كوتاه مدت
و درازمدت در درون جنبش زنان اختﻼف نظر

يك وظيفه ى مهم پيش روى جنبش زنان ،حين
و بعد از اين همه گيرى ،رسيدگى به مطالبات
زنانى است كه در همه گيرى از همه ى گروه هاى
ديگر آسيب بيش ترى ديدند؛ زنانى كه به سبب
خشونت خانگى پشت درهاى بسته و تحت سركوب
خانگى باقى ماندند ...بيش از پيش بايست بر
زنان و اقليت هاى جنسى آسيب پذير )كارگران
جنسى ،زنان ترنس ،پرستاران زن( تمركز كنند و
بكوشند تا خشونت و آزار )اعم از جنسى و غيرجنسى(
سيستماتيك و هر روزه اى كه اين افراد تجربه مى كنند
را هرچه بيش تر رويت پذير كنند؛ آگاهى رسانى و
شفاف سازى تبعيض هاى جنسيتى تحميل شده از
نظام و تفكر مردساﻻرى كه در منازل و مكان هاى
خصوصى به شدت بر زنان تحميل مى شود و به
توانايى و پويايى و استقﻼل زنان لطمه مى زند.
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وجود دارد .بنابراين ،بازتعريف اين اهداف در
درون جنبش ضرورى است ،تا بتواند با توجه
به توازن قواى موجود در جامعه ،قدم هاى
موثر و ملموسى را بردارد .و به اين ترتيب ،در
بزنگاه هاى تاريخى -اجتماعى غافل گير نشده
و از موقعيت هاى به دست آمده به بهترين وجه
استفاده كند .در نظرات طرح شده مى بينيم كه
فعاﻻن از واژه هايى چون فمينيسم ليبرال ،چپ
سنتى يا چپ نوين و راديكال نام مى برند .اين
واژه ها تا زمانى كه به معناى قابل درك و ملموس
نزديك نشوند و به شفافيت در مرزبندى ها منجر
نشوند ،فاقد هر گونه ارزشى براى عموم زنان
خواهند بود.
بين سطوح مختلف خواسته هاى اين گرايشات و
رابطه ى آن با خواسته هاى عينى زنان چه ارتباط
معنادارى مى تواند وجود داشته باشد؟ اهداف
فمينيسم ليبرال چيست؟ اهداف چپ سنتى
چيست؟ چپ نوين در كجاى اين روى كردها
قرار دارد؟ مسايل اقتصادى و آزادى هاى فردى
و اجتماعى در كجاى اين روى كردها واقع
شده اند؟ و ...اين پرسش ها مهم هستند و بهتر
است كه پاسخى براى آن بيابيم.
ج :سازمان يابى
بخش بزرگى از پاسخ گويان به وجود كم
تحركى در جنبش زنان ،پيش و پس از كرونا،
اشاره داشتند .گرچه مبارزات زنان )به خصوص
عليه حجاب اجبارى( تاريخى شد ،ولى نسبت
به فشارى كه در جامعه بر زنان وارد مى شود،
كُنش هاى سازمان يافته بسيار كم رنگ بوده
است .در خصوص دﻻيل اين امر به اختﻼف
در تعريف و نوع سازمان يابى اشاره شده است.
از مجموع پاسخ ها چنين استنباط مى شود كه:
فعاﻻن جنبش نتوانسته اند ارتباط ارگانيكى بين
خود و توده ى زنان ايجاد كنند .به عنوان مثال
مى توان از عدم وجود سازمان يابى موثر توسط
فعاﻻن جنبش هاى اجتماعى ،از جمله جنبش
زنان ،در خيزش هاى  ٩٦و  ،٩٨به رغم حضور
فعال توده ى مردم ،نام برد .هميشه فاصله اى
معنادار در نوع گفتمان و زبان وجود داشته
است .خواسته ها و مطالبات ،هم پوشانى و دقت
ﻻزم را نداشته و خيلى از مواقع نتوانسته اند به
خواسته هاى كليدى زنان نزديك شده و آن
را يك قدم به جلو ببرند .روى كرد بخشى از
فعاﻻن به كارهاى خيريه اى و ان.جى.او .يى هم
به عنوان يكى از نتايج نبود تعريف معين از
فعاليت و سازمان دهى طرح شده است؛ اقداماتى
كه در مقابل اين حجم گُسترده ى مشكﻼت ،در
حد يك داروى مسكن نيز دردى از دردهاى
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بى چيزشدگان را درمان كه هيچ ،حتا تسكين
هم ،نمى دهد .در حوزه ى زنان ،بايد به مسايل
معيشتى و طبقاتى و در واقع نيازها ،مشكﻼت و
خواسته هاى زنان كارگر ،مزدبگير ،معلم ،پرستار
و ديگر بخش هاى حاشيه اى و روستاها ،توجه
بيش ترى صورت گيرد.
به راستى منظور از سازمان يابى چيست؟ ايجاد
تشكل ها و اتحاديه هاى سراسرى و مستقل
زنان ،كانون هاى محلى و شهرى و يا شكل هاى
جديدى از سازمان يابى؟ اين ها چگونه ممكن
مى شود؟ ...روشن است تنها حضور پُرشمار در
تجمعات و اعتراضات گاه به گاه خيابانى ،بدون
طرح شعارهاى مشترك و همگانى و پيگيرى
همه جانبه ى آن ها ،كافى نيست .سازمان دهى،
تشكل يابى ،تحليل هاى نظرى و ساير ابعاد
مبارزه ى اجتماعى زنان ،همه و همه بايد مد
نظر قرار گيرد.
ه :حاكميت و جنبش ها
تقريبا در تاثير نقش سركوب ها توافق حداكثرى
بين فعاﻻن وجود دارد .در واقع ،نقش سركوب ها
در كُند و يا انفرادى شدن واكنش هاى زنان به
مصايب اقتصادى و اجتماعى به خوبى ديده
شده است .اما بايد توجه داشت اين فقط يك
عامل بيرونى است .فعاليت علنى ،مخفى و يا
حضور فعال تر در شبكه هاى اجتماعى ،از جمله
راه كارهايى است كه ارايه شده است .چگونگى
عمل كرد و ميزان تاثير مثبت هر يك از موارد
فوق و يافتن راه كار مشخص و خﻼقانه براى
گريز از سركوب ها ،جاى بررسى و تحليل دارد.
به هر حال ،امروزه شايد اتحاد مهم ترين عامل
مقاومت در برابر سركوب باشد.
نكته ى ديگرى كه ضرورى است به آن پرداخته
شود ،ميزان تاثير احكام سنگين قضايى صادر
شده براى فعاﻻن ،بر روى جنبش است و يافتن
راه كارى براى برون رفت از آن.
ح :شبكه هاى اجتماعى
داشتن رسانه ى گُسترده ،مستقل و در دست رس
براى همه كه وسيله ى ارتباطى موثرى است،
در اين زمينه بسيار كارساز خواهد بود .نبود
تشكل هاى مستقل ،امكان فعاليت مستمر ،فضايى
براى ارتباط موثر با اقشار مختلف ،راحت بودن
امكان دست رسى به يك ديگر و ارتباط در فضاى
مجازى سبب استفاده ى بيش از پيش از اين
امكان شده است .شبكه هاى اجتماعى عمل كرد
دوگانه اى دارند .از سويى ،ارتباطات را آسان تر
و سريع تر مى كنند و از سوى ديگر ،حس فعال
بودن سبب مى شود كه عمﻼ خيلى ها از فضاى
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واقعى دور شوند .رايج شدن اصطﻼح »فعال
رسانه« اى يا »فعال مجازى« جاى تامل دارد.
در واقع ،شبكه هاى اجتماعى هم فرصت هاى
بى نظيرى را در اختيار فعاﻻن قرار مى دهد و
هم تهديدهاى جدى در پى دارد .ضرورى است
در رابطه با نحوه ى استفاده از اين فضا بازبينى
جدى صورت گيرد.
پرسش نامه ى دوم )گــزارش يافته ها و
تحليل داده ها(
تاثير بحران كرونا بر شرايط زندگى زنان
در پى پرسش نامه ى اول و براى تكميل آن و
رسيدن به تحليل مشخص ،شش سئوال طراحى
شد كه بتوان آن را از زنان اقشار مختلف پرسيد.
قرار بر اين شد كه اين بخش كار به صورت
مصاحبه انجام شود ،حضورى يا با استفاده از
رسانه هاى مجازى )تلگرام و واتس آپ و.(..
اهداف
شناخت درست و دقيق از شرايط زندگى زنان
در شرايط كرونا ،تغييرات و مشكﻼتى كه در
زندگى آنان ايجاد شده ،هم چنين آشنايى با
شيو هاى مقابله با مشكﻼت و دغدغه هاى آنان.
در اين راستا ،پرسش ها در چهار گروه اصلى با
توجه به اهداف تهيه شد:

توجه :هر گروه شامل يك يا چند سئوال كليدى
و تعدادى سئوال تكميلى است.
بخش اول :مشكﻼت
 -١در شرايط همه گيرى ويروس كرونا ،به عنوان
يك زن با چه مشكﻼتى روبرو شده ايد؟ اين
گروه از سئواﻻت كه به چهار زيرگروه تقسيم
مى شود ،شامل مشكﻼت اقتصادى ،مشكﻼت
روانى و روحى و عاطفى ،مشكﻼت ارتباطى
با ساير افراد ،و مشكﻼت ناشى از افزايش كار
خانگى است.
الف :مشكﻼت اقتصادى؛  -بيكارى؛  -از
دست دادن شغل و درآمد خانواده؛  -تهديد
به اخراج؛  -قطع مزاياى حقوقى؛  -مرخصى
اجبارى؛  -افزايش هزينه هاى زندگى؛  -پرداخت
وام ها و قبوض و اجاره مسكن و...
ب :مشكﻼت روحى روانى؛ سئوال كليدى:
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در مقابله با شرايط پيش آمده چه احساس هايى
داشتيد؟ آيا در اين مدت با مسايلى از قبيل،
خستگى ،نگرانى ،اضطراب ،افسردگى ،خشم،
عصبانيت و پرخاش گرى ،بى قرارى ،ترس
وسواس و ...روبرو شده ايد؟
ج :مشكﻼت ارتباطى با افراد ديگر؛ سئوال
كليدى :آيا كرونا و قرنطينه سبب تغيير در نوع
ارتباط شما با ديگر اعضاى خانواده يا بالعكس
شده است؟  -افــراد خانواده مانند همسر،
فرزندان ،والدين و خواهر و برادر؛  -افراد
خارج از خانواده :دوستان ،همسايگان ،اطرافيان؛
سئوال كليدى :آيا در اطراف خود در اين مدت
مواردى از خشونت را شاهد بوده يا شنيده ايد؟
توضيح دهيد - .خشونت فيزيكى ،خشونت
كﻼمى - ،خشونت روانى عاطفى - ،خشونت
اقتصادى - ،خشونت جنسى.
نكته :اين سئوال به دليل اهميت حتما بايد با دقت
پرسيده شود ،و به شكل غيرمستقيم ،تا مقاومت
در پاسخ ايجاد نشود.
د :كار خانگى؛ سئوال كليدى :در اين دوران
در رابطه با كار و وظايف خانگى چه تغييراتى
را تجربه كرده ايد؟  -افزايش شست وشو و
ضدعفونى كردن و - ،...رفع مشكﻼت آموزشى
و درسى فرزندان - ،نداشتن فضا و زمان
اختصاصى براى خود،
بخش دوم :چگونگى مقابله
 -٢چگونه با اين مسايل و مشكالت مواجه
شده ايد و راه كارهاى شما براى حل آن ها چه
بود؟  -راه كارهاى فردى - ،راه كارهاى جمعى
)راه كارهاى جمعى مانند حمايت از افراد
سال خورده و بيمار ،آيا تشكلى بود كه توانسته
باشد با كمك و هم يارى به ديگران و يا كسانى
كه وضعيت مشابه با شما دارند ،در حل مشكﻼت
كمك كند؟(
سئوال كليدى :كدام يك از اين دو دسته از
راه كارها به نظر شما كارآمدتر است و چرا؟
خش سوم :وظايف حكومت و نهادهاى
دولتى
 -٣در چنين بحران هايى نقش حكومت و دولت
و سازمان هاى دولتى چه مى تواند باشد؟
بخش چهارم :رسانه ها
 -٤اطﻼعات خود را راجع به كرونا و مسايل
مربوط به آن از چه رسانه هايى به دست
مى آوريد؟ -تلويزيون )شبكه هاى داخلى،
خارجى( توضيح دهيد .شبكه هاى مجازى
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)اينستا گرام ،تلگرام ،واتس آپ و (...سئوال
كليدى :به چه ميزان به اطﻼعاتى كه از اين طرق
به دست مى آوريد ،اطمينان و اعتماد داريد؟...
تحليل و نتيجه گيرى پرسش نامه ى دوم
همان طور كه پيش بينى مى شد ،محورهاى
مشترك بسيارى در خصوص شيوع كرونا
و مصايب زنان مشاهده گرديد .محورهاى
پرسش نامه حول مسايل اقتصادى ،اجتماعى و
سياسى گره مى خورد.
بحران اقتصادى و زنان
 ...درصدى از زنان مخاطب پرسش نامه به شكل
مستقيم و با غيرمستقيم درگير بحران اقتصادى
شدند .بحرانى كه از مدت ها قبل از كرونا آغاز
شده بود ،با شيوع بيمارى سرعت بيش ترى
يافت .گرانى و تورم روزافزون كُليه ى كاﻻها
به خصوص مواد غذايى و نيازهاى بهداشتى و
درمانى بيش تر عذاب آور و ملموس مى شود.
برخى از زنان يا ديگر نان آوران خانه )از كار(
اخراج شده يا به مرخصى اجبارى رفته اند.
مزايا و امتيازات حقوقى به انحاى مختلف كسر
شده و همان حقوق حداقلى هم كم و كم تر
شده است .زنان با توجه به نقش شان در خريد
مايحتاج خانه ،بيش تر از قبل اين كاهش قدرت
خريد را حس مى كنند .به نظر مى رسد زنان
در ارتباط با حل مشكﻼت اقتصادى ،به رغم
انتقاد جدى به عمل كرد حاكميت و نااميدى
از آن ،به دنبال راه كارهاى فردى هستند ،از
قبيل توانمندسازى خود با يادگيرى حرفه يا
شغلى كه بتوانند به واسطه ى آن براى خود
درآمدزايى كنند؛ و يا انجام كارهايى كه نياز به
مهارت خاصى ندارد ،مثل خريد و فروش؛ و يا
كار در منزل؛ و يا كاهش هزينه هاى فردى خود
و نيز كاهش ضروريات و مايحتاج زندگى مثل
گوشت ،لبنيات و...
محور دومى كه زنان روى آن توافق حداكثرى
داشتند ،تحمل رنج و استرس و اضطراب ناشى
از خطر ابتﻼى نزديكان بود كه فقط همسر و
فرزندان را شامل نمى شد .مسئوليت سال مندان
و تامين نيازهاى آنان ،خود مقوله اى كمرشكن
بود ٩٠ .درصد زنان اين افزايش وسواس و
استرس را كامﻼ احساس مى كنند .ترك روابط
اجتماعى و انزواى انسان ها در شرايط قرنطينه
مشمول همگان بود ،ولى عجيب نيست كه
براى بخشى از زنان شرايط جديد عاملى براى
افزايش انواع خشونت ها اعم از فيزيكى و روانى
و ...بود .در واقع ،مثل هميشه بار اصلى فشار
زندگى در شرايط كرونايى و تامين سﻼمت و
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آرامش خانواده بر دوش زنان بود و آنان در
جهت حل مشكﻼت اقتصادى خانواده و كاهش
فشارهاى وارده بر اعضاى خانواده ،استرس،
فشار و اضطراب بيش ترى را محتمل شدند؛
به گونه اى كه  ٥٧درصد پاسخ گويان گفته اند
كه اضطراب ،نگرانى ،استرس و ترس زيادى را
در دوران كرونا تجربه كرده اند .در محموع به
نظر مى رسد كه شرايط زنان در دوران كرونا
بسيار وخيم تر از گذشته بوده و زنان در زير
فشار افزايش مشكﻼت اقتصادى و كار خانگى
و خشونت ،دوران سخت ترى را مى گذرانند.
تقريبا  ٩٠درصد زنان اعﻼم داشتند كه اساسا
با هيچ تشكلى آشنا نيستند و از  ١٠درصد بقيه
هم ،فقط دو درصد اعﻼم كردند كه ارتباطى
با گروه هاى زنان داشته و در شرايط كرونا
توانسته اند از اين ارتباط بهره ببرند .عدم شناخت
و آگاهى نسبت به تشكل ها ،به ويژه تشكل هاى
زنان ،باعث مى شود كه زنان در تنهايى به دنبال
حل مشكﻼت خود باشند و راه كار فردى را به
عنوان چاره ى كار بيابند .به نظر مى رسد در
اين مورد ،بيش ترين انتظار و توقعى كه مطرح
مى شود ،كمك و حمايت مالى است .زنان
جامعه خود را در مقابل مشكﻼت پيش روشان
تنها مى بينند و به واسطه ى درگير بودن در
فعاليت هاى روزمره و تامين حداقل هاى زيست
خود كم تر وقتى براى دور هم جمع و متشكل
شدن دارند .اما همين زنان در حركت هاى
اعتراضى دى ماه  ٩٦و آبان  ٩٨در كنار مردان
به دنبال خواست هاى خود در خيابان ها بودند؛
جايى كه حضور فعاﻻن زن به شكل متشكل
و منسجم بسيار كم رنگ بود .به نظر مى رسد
ضعف عمل كرد تشكل هاى موجود زنان و عدم
سازمان يابى زنان در تشكل هاى مستقل خود
مى تواند معضلى بزرگ پيش روى جنبش زنان
باشد .اين نكته ى قابل تاملى براى فعاﻻن جنبش
زنان است كه مى توانند روى آن تمركز كرده و
راه حل مناسبى جهت رفع آن بيابند.
با توجه به اين كه پرسش شوندگان از بخش هايى
بوده اند كه احتماال ميزان مطالعه و دانش كم تر
منسجمى دارنــد ،ولى در طرح مشكﻼت و
نيازهاى خود كامﻼ توانا بوده اند .زنان مطالباتى
را طرح كرده اند كه عمدتا از وظايف حكومت ها
در جهان است؛ حمايت هاى اقتصادى هم چون
بخشودگى قبوض آب و برق و گاز و اقساط
وام ها ،كمك به مستاجران و بيكارشدگان،
تهيه ى وسايل بهداشتى ،درمان رايگان و حقوق
بيكارى .زنان پاسخ دهنده هم چنين به درستى به
اطﻼع رسانى دقيق و بدون سانسور راى مثبت
دادند .حدود  ٧٥درصد زنان به منابع رسانه اى
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خارجى و شبكه هاى اجتماعى رجوع مى كنند،
تا به اخبار دست رسى داشته باشند و فقط ٢١
درصد آنان اخبار تلويزيون ايران را مى بينند
كه اكثرا هم به آن اعتمادى ندارند .اين مساله،
اهميت حضور فعاﻻن را در عرصه ى اطﻼع
رسانى بيش تر توجيه مى كند.
در اين تحقيق ،زنان به عنوان نيمى از جامعه نشان
دادند كه در موقعيت اپوزيسيون قرار دارند و ٩٣
درصد آنان به هيچ وجه از عمل كرد حاكميت
راضى نبوده و كامﻼ از آن نااميدند .به رغم اين
موقعيت حساس ،زنان در پاسخ هاى خود به
نبود انسجام و هم گرايى با يك ديگر اتفاق نظر
داشتند و هنوز به انجام كُنش هاى مشترك نزديك
نشده اند و اين جاى تامل و بررسى بيش از پيش
را مى طلبد.
تحليل نهايى از دو پرسش نامه
براى مقايسه ى تطبيقى دو پرسش نامه و نتايج
آن ها ،محورهايى را انتخاب كرديم كه به نظرمان
كليدى و مشترك بود - :مسايل اقتصادى- ،
وظيفه ى دولت در بهبود وضعيت معيشت
مردم - ،عدم درك مشخص از خشونت در بين
زنان - ،حضور يا عدم حضور نهادهاى مستقل
و تشكل هاى زنان.
از گروه اول )فعاﻻن اجتماعى و فعاﻻن جنبش
زنان( سئوال مشخصى درباره ى »تاثير كرونا بر
زندگى زنان« پرسيده نشده بود .نكته ى جالبى كه
در پاسخ ها ديده شد ،اين بود كه در سئوال اول
)نظر خود را درباره ى شرايط همه گيرى كرونا
و بحران ناشى از آن بر جنبش هاى اجتماعى،
به ويژه جنبش زنان ،بيان نماييد(  ٥,١١درصد
پاسخ ها به مساله ى تاثير اين بحران بر زندگى
زنان اشاره داشت كه اين  ٥,١١درصد شامل
افزايش فقر ،بيكارى و اخراج ،سخت تر شدن
شرايط زندگى و افزايش استثمار ) ٥٠درصد(،
افزايش خشونت و تشديد كار خانگى ،تبديل
محيط خانه به محيط كار ) ٤٤درصد( و افزايش
اعتراضات زنان ) ٦درصد( بود .به نظر مى آيد
اين مساله نشان از اختﻼف نظر كليدى در مورد
تعريف »جنبش« در ذهن بخش هايى از فعاﻻن
جنبش هاى اجتماعى ،به ويژه جنبش زنان ،است.
در نگاه اول ،اين سئوال مطرح مى شود كه فعاﻻن
جنبش زنان چه ذهنيتى از »جنبش« دارند؟ اگر
»جنبش« را به عنوان اعتراضات زنان مى بينند،
آيا نبايد به تاثير كرونا بر زندگى خود زنان اشاره
مى كردند؟ اگر جنبش اجتماعى زنان ،شامل
اعتراضات خود زنان نيست ،پس چه چيز است؟
در يافته هاى پرسش نامه ى دوم ،مشكﻼت
اقتصادى شامل موارد گوناگونى است از جمله:
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افزايش هزينه هاى زندگى ،قبوض ،مسكن و
بيكارى كه با پاسخ ها در پرسش نامه ى اول
هم خوانى دارد .البته درصدى از پاسخ دهندگان
پرسش نامه ى دوم هم اعــﻼم كرده اند كه
مشكل اقتصادى خاصى نداشتند .اين دسته از
پاسخ دهندگان يا شغل رسمى داشته و يا از
بازنشستگان بودند كه چون حقوق شان را سر
ماه مى گيرند و برايشان مساله ى اخراج و بيكارى
مطرح نبود ،با مشكل روبرو نشده اند؛ هر چند با
مساله ى گرانى مواجه هستند.
بيش از نيمى از پاسخ دهندگان گروه دوم ،نسبت
به عمل كرد حاكميت ابراز خشم و نااميدى
كردند؛ هر چند به عامل سركوب اشاره مشخصى
نداشتند ،اما به دليل تاثير مشخص عمل كرد
دولت و نهادهاى دولتى بر زندگى روزمره شان،
مى توان گفت كه تحليل و شناخت درستى از
رفتار حاكميت دارند ،ولى نااميدى بر رفتار
آن ها سايه افكنده است .اما در گروه اول ،هر
چند پاسخ دهندگان به طور ضمنى به عمل كرد
نامناسب حاكميت اشاره داشتند ،تاكيدشان بر
سركوب بود.
در زمينه ى افزايش و تشديد فشار كار خانگى،
بين يافته هاى دو پرسش نامه هم خوانى وجود
داشت .اما در زمينه ى افزايش ميزان خشونت
خانگى نه .به سئوال مربوط به شيوع خشونت
در پرسش نامه ى دوم ،در دوران كرونا٣٤ ،
درصد پاسخى ندادند .حدود  ٢٥درصد پاسخ
دادند شاهد خشونتى نبوده اند و  ٢٣درصد هم
به ترتيب به انواع خشونت هاى روانى و عاطفى،
كﻼمى ،اقتصادى ،جنسى و فيزيكى اشاره كردند
كه در اين بين ،خشونت روانى و عاطفى فراوانى
بيش ترى داشت .اين پاسخ ها با يافته هاى ساير
تحقيق هايى كه در داخل و خارج كشور به
افزايش خشونت بر زنان در دوران كرونا اشاره
شده ،منطبق نيست كه جاى بحث و كنكاش
دارد .افزايش پاسخ هاى نامرتبط در اين رابطه
مى تواند ناشى از آن باشد كه يا درك درستى از
خشونت وجود ندارد و يا )پاسخ دهندگان( به
دليل مﻼحظات مختلف حاضر به پاسخ روشن
نيستند كه اين قابل بررسى است.
در زمينه ى تشكل و نهادهاى مستقل ،نكته ى
قابل توجه و بارزى كه در يافته هاى پرسش نامه ى
دوم به چشم مى خورد ،اين است كه  ٩٠درصد
پاسخ دهندگان به گونه اى پاسخ داده بودند كه
انگار اين مفهوم برايشان اصﻼ آشنا نيست و
هيچ تشكل مستقل زنانى را نمى شناختند و
شاهد فعاليت هاى حمايتى يا آگاه گرانه ى آنان
نبوده اند .درصد كمى كه در مناطقى مثل سرپُل
ذهاب يا پُل دختر ساكن بودند ،به دليل تجربه ى
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نزديك شان از كمك رسانى نهادهاى مستقل
مردمى ،با اين مفهوم آشناتر بودند .اما عنوان
مى كردند كه در بحران كرونا ،نشانى از عمل كرد
اين تشكل ها نديده اند .شايد بتوان استنتاج
كرد ،اعتقاد ،اعتماد و اطمينان به كار جمعى
چندان در ميان پاسخ دهندگان يا وجود ندارد و
يا جدى نيست .اين مساله به خوبى انفعالى را
نشان مى دهد كه در پاسخ هاى گروه اول به آن
اشاره شده و قبل و پس از بحران كرونا ،جنبش
زنان به آن مبتﻼست .از يك سو ،روشن است
كه معدود اقدامات عملى انجام شده در جهت
تشكيل نهادهاى مستقل زنان ،با سركوب شديد
مواجه شده است .از سوى ديگر ،بخش ديگرى
از پاسخ دهندگان گروه اول )فعاﻻن جنبش زنان(
ميل به فعاليت در ان.جى.اوها و مراكز خيريه
دارند .با توجه به اين كه شعار »ايجاد تشكل
مستقل زنان« يكى از شعارهاى كليدى جنبش
زنان ،به خصوص بخش چپ آن بوده و هست،
و در يافته هاى گروه اول به وضوح به آن اشاره
شده ،اين يافته بسيار تامل برانگيز است...
***
توضيح »نگاه« :آن چه خوانديد ،تنها بخشى از
گزارش تحقيقى تحت عنوان «كرونا" ،بيمارى"
طبقاتى  -جنسيتى؟« است .اصل اين گزارش
تحقيقى جامع تر نزد »نگاه« موجود است و در
صورت خواست خواننده ى عﻼقه مند ،از طريق
ا.ميل براى وى ارسال مى گردد.
گــزارش تحقيقى مزبور به رغم پــاره اى از
موضوعات قابل بحث ،چون - :اشاره ى مكرر
به »جنبش زنان« ،يا ضرورت »اتحاد عمل«
گرايشات درونى آن ،بدون آن كه وجود عينى و
موقعيت طبقاتى اين جنبش ،يا خصلت مطالباتى
و طبقاتى اتحاد عمل گرايشات درونى آن،
توضيح داده شود؛  -بحث ضرورت وجود تشكل
مستقل زنان كارگر ،در حالى كه تشكل طبقاتى و
شورايى طبقه ى كارگر  -كه از قضا و به درست
مورد اشاره ى خود اين فعالين هم هست  -منطقا
و الزاما مى بايستى دربرگيرنده ى وسيع ترين
آحاد طبقه و از جمله زنان كارگر و مطالبات
ويژه ى آن ها نيز باشد؛ و...؛ اما ،در مجموع ،به
لحاظ سويه ى طبقاتى و ضدسرمايه دارى خود و
طرح نكات مهم و ارزش مند درباره ى موقعيت
زنان و مشكﻼت و مسايل آنها در شرايط بحران
كرونا ،و پيش و پس از آن ،در خور توجه و
قدردانى است.
***
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ا نگشتا نم کجا ست؟

يوسف رسولى

در سكوت نمناك فصل سرد،
برسينهى چركين جادهى كار و كار،
مرگ انگشت هاى پُر از اشتهاى بازى و فردا
در دهان چرخ هاى بى رحم كودكان كار،
دردى سوزان
در انديشهام به دعوا است.
فردا كجاست؟
كسى آدرس انگشت هاى »لطيف« را مى داند؟
در فصل يخ بندان شكوفه و گُ ل،
كسى به كوچه خواهد آمد؟
كسى فرياد خواهد برآورد؟
كودكى در فصل يخ و گُ ل،
براى لمس فردا،
دست هايش را مى طلبد!
كسى مى داند،
خانه ى امن كودكان ،كجا جا دارد؟
دردى جان كاه،
انديشهام را در مى نوردد.
»خروش« چند حرف است؟
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برگی
از
تا ر یخ
جنبش
کا ر گر ی

ا ز ا تحا د یه گر ا یی تا
شو ر ا ھای کا ر گر ی
نما یندگا ن کا ر گر ی ا نقﻼبی
د ر آ لما ن ۱۹۱۸-۱۹۱۴
رالف هافروگه
ترجمهى :شيوا طبرى
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هنگامى كه جنگ جهانى اول در تابستان ١٩١٤
به وقوع پيوست ،جنبشهاى كارگرى اغلب
كشورهاى اروپايى ،اصول انترناسيوناليستى
خود را كنار گذاشتند و به حمايت از تﻼشهاى
جنگى دولتهاشان روى آوردند [١].اين تغيير
سريع و پيشبينى نشده ،بدون اعتراض صورت
نگرفت .درون جنبش كارگرى آلمان ،كه در آن
زمان گروه سوسياليستى پيش رو در بينالملل
دوم بود ،دو جنبش موازى عليه جنگ رشد
كردند .نخستين جنبش درون حزب سوسيال
دموكرات ) (SPDبود؛ اپوزيسيون ديگر از دل
جنبش قدرت مند اتحاديهاى بيرون آمد .هر
دو جنبش براى بازگرداندن كارگران متشكل
به ايدهى صلح و هم بستگى بينالمللى مبارزه
مىكردند .سرانجام ،اما ،اعتراضها در حزب
سوسيال دموكرات آلمان منجر به انشعاب
در اين حزب شد :ابتدا انشعاب به دو گروه
سوسيال دموكرات ها و سوسياليست هاى
مستقل و پس از آن به سوسيال دموكراتها
و كمونيستها.
در حالى كه انشقاق كمونيستها و سوسيال
دموكراتها منجر به رقابتى طوﻻنى مدت و
جهانى شد ،انشقاق درون جنبش اتحاديهگرايى
آلمان ،اما ،موفق نشد سازمان جديدى را به
وجود آورد كه پس از دورهى جنگ نيز باقى
بماند .دليل اصلى ناديده انگاشتن جنبش
اتحاديهگرايى نيز عموما در اين موضوع نهفته
است .با اين وجود ،مى توان گفت جنبش
اتحاديهگرايى ضدجنگ ،به لحاظ تاريخى ،به
اندازهى همتايش در رايشتاگ ،پارلمان آلمان،
اهميت داشت .اين جنبش ابتدا با گروههاى
كوچكى از اتحاديهگرايان معترض آغاز به كار
كرد و بعد به جنبش اعتصاب تودهاى بزرگى
بدل شد كه بعدها به جنبش شوراهاى كارگرى،
عليه حكومت و بوروكراسى اتحاديهاى ،روى
آورد .اين جنبش كارگرى ،هم راه با سربازان
شورشى و سربازان وظيفهى نيروى دريايى ،در
انقﻼب نوامبر  ،١٩١٨پادشاهى آلمان را
ِ
خﻼل
به زير كشيدند و سرانجام به جنگ جهانى اول،
كه تا همان مقطع جان ميليون ها نفر را گرفته
بود ،پايان دادند .اين جنبش همچنين الهامبخش
تصور كامﻼ جديدى از سوسياليسم شد كه
تمركزش نه بر قدرت دولتى و تمركزگرايى،
بلكه دموكراسى مردم پايه ) grassroots
 (democracyو كنترل كارگرى بود :ايدهى
كمونيسم شورايى.
اين مُدل ،از پايين به باﻻ ،تمامى نظريهپردازان
مهم سوسياليست را شگفت زده كرد؛ خواه
نظريهپردازان ميانهرويى مانند كارل كائوتسكى و

٨٣

خواه راديكالهايى مانند لنين و رزا لوكزامبورگ؛
آن ها همگى براى دهه هاى متمادى گمان
مىكردند سوسياليسم در نهايت نقطهى پايانى
تمركز تدريجى قدرت اقتصادى و دولتى است.
حال آن كه در ميانهى يكى از بزرگ ترين
بحرانهايى كه سرمايهدارى به چشم ديده بود،
خود كارگرها مُدلى از سوسياليسم را به وجود
آوردند كه نه بر اساس ايده ى برنامه ريزى
اقتصادى مركزى ،بلكه با تمركز بر خودمديريتى
طبقهى كارگر بنا شده بود.
نمايندگان كارگرى انقﻼبى
اين مقاله مىكوشد تاريخ جنبش نمايندگان
كارگرى انقﻼبى را بررسى كند كه سازمان دهى
اصلى جنبش اعتصاب تــودهاى آلمان ،در
سالهاى  ١٩١٦تا  ،١٩١٨را بر عهده داشتند.
نمايندگان انقﻼبى ،يگانه سازمان ضد جنگ در
آلمان بودند كه به واقع شبكهاى از فعاﻻن را
درون كارخانهها در اختيار داشتند كه طبقهى
كارگر را از پايين سازمان دهى مىكردند .در
برلين موفق شدند پنجاه تا هشتاد نمايندهى
انقﻼبى ،شبكهاى متشكل از چندصد سخن گو
را هم آهنگ كنند ،كه خود آن ها نيز نمايندهى
چندين هزار كارگر در كارخانه ها بودند.
در حلقهى درونى اين گروه ،فقط از فعاﻻن
كارآزموده و باتجربه ى اتحاديه اى دعوت
مىشد .نمايندگان كارگرى و رهبر سياسى
آنها ،ريچارد مولر ] ،[Richard Müllerاز
پراگماتيسمى راديكال پيروى مىكردند :قصد
آنها بسيج و راديكاليزه كرد ِن تودهها بود ،اما
هيچگاه تودهها را به اعمالى دعوت نكردند
كه مورد حمايت اكثريت قرار نگيرد .آنها
بين سالهاى  ١٩١٦و  ١٩١٨موفق شدند به
تركيبى از يك گروه آوانگارد و يك سازمان
مردمپايه بدل شوند كه در عين حال كه تودهها
را به پيش مىبرد ،نماينده واقعى آنها نيز باقى
بماند .در نوامبر  ،١٩١٨نمايندگان انقﻼبى
يكى از نيروهاى اصلى سازمان دهى در پس
انقﻼب آلمان بودند؛ پس از انقﻼب نيز بدل
به نيرويى پيشبرنده درون جنبش شوراهاى
كارگرى شدند.
اين جنبش ،با وجود قدرت و نيروى فزايندهاش،
عُمرى بسيار كوتاه داشت .طبقهى كارگر بار
ديگر در اواخر ١٩٢٠فقط توسط حزبهاى
سياسى و اتحاديه هاى كارگرى نمايندگى
مىشد .اما چه اتفاقى افتاد؟ انقﻼب و شوراهاى
آن در اثر خشونت ضدانقﻼبى و ناتوانى خويش
در خلع سﻼح نخبگان اقتصادى و سياسى
امپراطورى آلمان متوقف شد .پس از يك
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اعتصاب عمومى ناموفق ،در مارس ،١٩١٩
شوراهاى كارگرى توسط قوانين دولتى منحل و
به ارگانهايى فرمان بردار تبديل شدند كه هنوز
تحت عنوان شوراهاى كار ) (Betriebsräteدر
قانون كار آلمان معاصر وجود دارند.
نمايندگان كارگرى انقﻼبى از هم پاشيدند و
شاخهاى از آنها ،مانند ساير گروهها و افراد
مهم جنبش شوراها ،به حزب كمونيست
پيوستند .نيروهاى راديكال جنبش مردمپايه نيز
مانند نمايندگان ]كارگرى[ انقﻼبى ،بر خﻼف
سوسيال دموكراتها يا كمونيستها ،هرگز
سنت تاريخنگارانهاى از خود به جا نگذاشتند.
آثار پژوهشى اندكى دربارهى تاريخ آنها وجود
دارد كه تقريبا هيچ كدام از آنها به زبانى جز
آلمانى انتشار نيافتهاند[٢].
ريچارد مولر و اتحاديهى فلزكاران آلمان
نمايندگان انقﻼبى از بخش تراش كاران
اتحاديهى فلزكاران آلمان ) ،(DMVشاخهى
برلين] [٣شكل گرفتند .ريچارد مولر رئيس
بخش تراش كاران اتحاديهى فلزكاران آلمان بود
و از سال  ١٩١٤بر سياستهاى هم كارىمحور
) (collaborationiﬆ policiesرهبرى اتحاديه
پافشارى مىكرد .تراش كاران برلين نيروهاى
بسيار ماهرى بودند و ،به معناى دقيق كلمه،
موقعيت چانهزنى خوبى داشتند .آنها از اين
موقعيت ،نه فقط براى پيگيرى مطالبات خود،
بلكه براى حمايت از گروههاى آسيبپذيرتر
كارگران نيز استفاده مى كردند؛ براى مثال،
بسيارى از كارگران زن كه در طول جنگ به
حوزهى توليد كشيده شده بودند).مولر،١٩٢٤ ،
[٤](٩٤
ريچارد مولر در ابتدا راديكال نبود .او پيش
از آن ،در  ،١٩١٣خود را عضو نسبتا معمولىِ
اتحاديه نشان مىداد .بنا بر مقدمه ى جزوهاى كه
دربارهى كارش نوشته بود ،هدف شخصىاش
)مولر (١٩١٣
] [٥مولر ،براى تحقق اين هدف ،از روشهاى
نسبتا ويژهاى استفاده كرد .او نظامى از شش
نوع متفاوت از فرمهاى تطبيقى و پرسشنامه به
وجود آورد .اين حجم از كار دفترى براى كنترل
و تامين امنيت مشاركت اعضاى اتحاديهاش
طراحى شده بود كه در سطح شهر در مغازههايى
كوچك پخش مىشد ،كه اغلب روابط درونى
ضعيفى داشتند.
پرسشنامهها اين امكان را براى او فراهم كرد كه
دربارهى اندازهى نيروى كار در هر بنگاه ،شرايط
كار ،ميانگين مزد و درجهى سازمانيافتگى در
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هر مغازه ،آمار و اطﻼعاتى جمعآورى كند .اين
سيستم ،كار اتحاديه و به ويژه نظام چانهزنى
جمعى را تخصصى كرد .نمايندگان كارگرى،
با اطﻼعات پرسش نامه هاى مولر ،شناختى
عميق دربارهى تجربهى توليد به دست آوردند
و از اين شناخت براى پيشبرد مطالبات شان
استفاده كردند.
با وجود تمامى اين مزايا ،اما حرفهاىسازى و
تخصصىشدن اتحاديهگرايى آلمانى به معناى
بوروكراتيزه شدن نيز بود .از يك سو ،لفاظى
آتشين انقﻼبى دربارهى سوسياليسم و مبارزه
طبقاتى؛ از سوى ديگر ،مبارزهى طبقاتى واقعى
بيش تر و بيش تر تبديل به امرى تكه تكه و
پُر از كاغذبازى شد كه حرفهاىها و نيمه
حرفهاىهايى مانند مولر آن را سازمان دهى
مىكردند .با اين وجود ،در آن زمان ،مولر
در جايگاه يك سازماندهنده ،تضادى ميان
ايدهآلها و عمل كردهاى اتحاديهاش نمىديد.
شوك جنگ بود كه نهايتا او و ديگران را به
بازبينى در فعاليتهاى گذشتهشان مجبور كرد.
وقوع جنگ جهانى اول با شگفتزدگى كامل
جنبش كارگرى اروپا هم راه نبود .از آغاز قرن
جديد ،تنش هاى فزاينده ى بين المللى ميان
قدرتهاى اروپايى ديده مىشد  -تحولى كه
احزاب سوسياليست اروپا را به بحث دربارهى
انجام اقداماتى عليه جنگى احتمالى واداشت.
كنفرانس هاى صلحى مانند كنفرانس بازل
در  ١٩١٢سازماندهى و قطع نامههايى نيز
صادر شدند .اما ،در نهايت ،چنين اقداماتى
فقط جنبه ى نمادين داشتند و هيچ استراتژى
انضمامىاى براى مقاومت در صورت وقوع
جنگ تدوين نشد.
با اين وجود ،به دليل وجه نمادين قدرت مند
كنفرانس هاى صلح ،هنگامى كه سوسيال
دموكراتهاى آلمانى ،در كنار ديگر احزاب
اصلى سوسيال دموكرات اروپا ،تصميم گرفتند
كه نه فقط در برابر جنگ مقاومت نكنند ،بلكه
از دولتهاى ملى نيز حمايت كنند ،اين موضوع
هم چنان شگفتانگيز بود؛ و در واقع ،براى
بسيارى شوك بود .در آلمان ،تصمي ِم اتحاديهها
مبنى بر توقف تمام اعتصاب ها در زمان
جنگ ،حتا پيش از حمايت پارلمانى سوسيال
دموكراتها از پيمانهاى جنگى ،در چهارم
آگوست  ،١٩١٤صورت گرفت .درباره ى آلمان
اين گونه استدﻻل مىشد كه اين جنگ دفاعى
و بنابراين ،مشروع است .عﻼوه بر آن ،طبقهى
كارگر بيش تر از همه از شكست نظامى ضربه
خواهد خورد .بنابراين ،مىبايست از همان ابتدا
از جنگ حمايت كرد.

٨٤

تراش كاران ،و ديگر شاخههاى فلزكاران برلين
چرخش
ِ
درون اتحاديهى خود ،در مقابل اين
ملىگرايانه مقاومت كردند .جالب اين كه آنها
از ابتدا بر اساس اصول انترناسيوناليستى يا
صلحطلبانه عمل نمىكردند .تا سال ،١٩١٦
آنها در برابر ممانعت از اعتصاب در دوران
جنگ مقاومت كردند ،چرا كه نمىخواستند
تنها ابزارشان براى اعمال فشار به كارفرمايان
را از دست بدهند .اين بعدها بود كه مولر و
حلقهى او راديكال شدند .خود نام »نمايندگان
كارگرى انقﻼبى« ،نسبتا ديرهنگام ،در نوامبر
 ،١٩١٨انتخاب شد.
نمايندگان انقﻼبى به عنوان ساختارى موازى
درون اتحاديهى فلزكاران آلمان ) (DMVعمل
مىكردند .آنها فعاليتشان را در برلين آغاز
كردند .در آن جا ،تراش كاران شبنشينىهاى به
اصطﻼح غيرسياسى را سازمان مىدادند يا پس
از جلسات رسمى اتحاديه  -كه معموﻻ پليس
به آنها نفوذ مىكرد يا دستكم اتحاديهگرايان
ميهنپرست در آنها غالب بودند -ديدارى
خصوصى ترتيب مىدادند .پل بلومنتال ]Paul
 ،[Blumenthalرهبر بخش جوش كارى
شاخه ى برلين در اتحاديهى فلزكاران آلمان،
بعدها دربارهى چگونگى گردهم آيى نمايندگان
كارگرى انقﻼبى گفت:

] [٦طولى نكشيد كه اين
شبنشينىهاى غيررسمى به قرارهايى مخفيانه
بدل شد و مولر و رفقايش شروع به سازمان دهى
نظاممند يك گروه مقاومت كردند[٧].
از اپوزيسيون تا مقاومت :اتحاديه
زيرزمينى مىشود
نمايندگان انقﻼبى توانستند فعاليت خود را بر
نظامهاى نمايندگان كارگرى ،كه پيش تر نيز
وجود داشتند ،بنا كنند .در تمامى حرفههاى
صنايع ،نمايندگانى مانند مولر و بلومنتال ،كه
شاخههاى تراش كاران و جوش كاران را رهبرى
مىكردند ،وجود داشتند .هر شاخه ،نظامى
از نمايندگان را در بنگاههاى بزرگ داشت
و هر نماينده ،داراى نمايندگان زيردست و
معتمدانى در بخشها و كارگاههاى بنگاه بود.
اين مناصب نمايندگى به صورت غيررسمى
از جانب اتحاديه تاييد مىشد ،بدون حقوق،
بدون ضمانت قانونى و اغلب بى آن كه از
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سوى كارفرمايان به رسميت شناخته شود .آنها
رابط بين بدنهى اعضاى عادى و رهبرى اتحاديه
بودند .آن چه بين سالهاى  ١٩١٦و  ١٩١٨اتفاق
افتاد ،اساسا شورش اعضا و نمايندگان سطح
پايين اتحاديه ى فلزكاران آلمان عليه رهبرى
اتحاديه بود.
مولر و رفقايش ،جدا از كانالهاى رسمى،
دست به سازمان دهى نمايندگان انقﻼبى زدند.
نمايندگان انقﻼبى با وجود اين كه سازمانشان
در هر دورهى معين صرفا پنجاه تا هشتاد عضو
داشت ،به اين دليل كه هر يك از آنها نمايندهى
كُل بنگاه يا دستكم يك كارخانه بود ،بعد از
مدتى توانستند بر هزاران كارگر تاثيرى مستقيم
بگذارند و آنها را نمايندگى كنند .نمايندگان
انقﻼبى با اين ساختار،

)مولر،

(١٦٢-١٦١ ،١٩٢٤
سخنان مولر را نبايد با مفهومى لنينيستى و از
باﻻ به پايين پيش تازان ) (vanguardاشتباه
گرفت :نمايندگان انقﻼبى ،به رغم عضوگيرى
محدودشان ،اصيلترين نمايندگان طبقهى كارگر
آلمان در زمان خود بودند .از آن جا كه آنها
در بنگاهها و كارخانهها عميقا ريشه داشتند،
مطالبات آنها همان مطالبات كارگران بود و
نمايندگان كارگرى هيچگاه تودهها را مجبور به
انجام اعمالى خﻼف ارادهشان نمىكردند .هنگام
اعتصاب ،اغلب حتا در كارخانههايى كه جزيى
از شبكهى نمايندگان نبودند ،كارگران از كار
دست مىكشيدند .در سال  ،١٩١٨چهارمين سال
جنگ ،اين گروه توانست تمام صنايع جنگى
برلين و نيز صنايع جنگى برخى شهرهاى ديگر
را كامﻼ فلج كند).مولر (١٦١ ،١٩٢٤
نمايندگان انقﻼبى به دليل تركيب ويژهاى از
سازمان دهى مردمپايه و عضويت محدود،
نه تنها كارآيى باﻻيى داشتند ،بلكه در مقابل
ماموران تحريككننده و نفوذ پليس نيز مصون
بودند .پس از اعتصابهاى بزرگ تر ،بسيارى
از نمايندگان براى مجازات به ارتش فراخوانده
شدند ،اما پليس هرگز نتوانست حتا يك بار هم
به شبكه نفوذ كند يا آن را از كار بيندازد[٨].
سوسياليسم مستقل
در آوريل  ،١٩١٧تضادها بر سر ادامهى حمايت
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از جنگ منجر به انشقاق در حزب سوسيال
دموكرات ) (SPDشد .با اين كه اين تضادها
در پايان سال  ١٩١٤نيز باﻻ گرفته بودند ،اما،
تقريبا دو سال طول كشيد تا اپوزيسيون حزب،
مانند اتحاديهها ،سازمان يابد .شكاف نهايى
زمانى پديد آمد كه آن دسته از اعضاى سوسيال
دموكرات رايشتاگ ،كه از راى دادن به نفع
مجموعهى جديدى از اوراق قرضهى جنگى
سر باز زدند ،از حزب اخراج شدند .اعضاى
اپوزيسيون رايشتاگ و پارلمانهاى ايالتى در
واكنش به اين عمل تحريكآميز ،هم راه برخى
از اعضاى عادى اپوزيسيون ،حزب سوسيال
دموكرات مستقل را شكل دادند .مستقلها يا
 ،USPDهم چون ائتﻼفى براى گرد آوردن
اپوزيسيون ازهمپاشيدهى سابق عمل كرد .از اين
رو ،حزب جديد بسيار ناهم گون بود .اين حزب
از يك طرف شامل راديكالهاى چپگرايى
مانند كارل ليبكنشت ،روزا لوكزامبورگ و
اتحاديه ى اسپارتاكيست بود و از طرف ديگر،
تجديدنظرطلبانى مانند ادوارد برنشتاين ،كه
آشكارا از »تجديدنظر« در ماركسيسم و تبديل
حزب سوسيال دموكرات به حزبى اصﻼحطلب
حرف مىزد ،را در بر مىگرفت .برنشتاين و
هوادارنش همانقدر كه با جنگ مخالف بودند،
با انقﻼب نيز مخالفت مىكردند.
نمايندگان انقﻼبى به عضويت حزب مستقل
جديد در آمدند ،اما ،هم چنان در بين خود
مستقل باقى ماندند .آنها هيچگاه شبكهى خود
را تابع رهبرى حزب قرار ندادند و در عوض
از حزب سوسيال دموكرات مستقل به عنوان
سكويى براى كُنشگرى از پايين و مردمپايهى
خود بهره بردند).مولر (١٦٢-١٦١ ،١٩٢٤
اعتصابهاى تودهاى عليه جنگ
نمايندگان انقﻼبى در جريان اعتصاب هاى
سياسى ،تصميمگيرندگان اصلى بودند .اين امر،
جنبش كارگرى آلمان را كه تقسيم مسئوليتها
در آن به خوبى جا افتاده بود ،كامﻼ گيج كرد.
بر اساس عُرف ،حزب مسئول سپهر سياسى
بود ،در حالى كه بنا بود اتحاديهها فقط با مسايل
اقتصادى سر و كار داشته باشند.
نمايندگان كارگرى انقﻼبى ،نخستين كسانى
بودند كه اعتصابهاى تودهاى سياسى را در
سياست آلمان به كار گرفتند .پيش از آن،
اعتصاب تودهاى صرفا در سطح نظريه وجود
داشت و چپگرايانى مانند لوكزامبورگ از آن
دفاع مىكردند ،هر چند از سوى ميانهروها رد
مىشد .اكنون ،نمايندگان انقﻼبى اين اعتصابها
را ،از پايين و بدون مجوز مقامات رسمى حزب
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يا اتحاديه ،سازمان مىدادند.
نمايندگان مستقﻼ دربارهى زمانبندى تصميم
مىگرفتند .فقط زمانى كه برنامهها معلق شدند،
آنها از رهبرى سوسيال دموكراتهاى مستقل
درخواست حمايت ،و نه مجوز ،مىكردند؛ مثﻼ،
نمايندگان انقﻼبى در ژانويه  ،١٩١٨نمايندگان
سوسيال دموكراتهاى مستقل در رايشتاگ و
چند پارلمان ايالتى را به يك گردهم آيى دعوت
كردند و خواستار حمايتشان از اعتصاب
انقﻼبى شدند .رهبران حزب مردد بودند و از
سركوب يا ممنوعيت كامل از عضويت در اين
حزب نوپا مىترسيدند .سرانجام ،آنها با يك
اعﻼميه ،كه دعوتى عمومى به اعتراض بود،
موافقت كردند .هرچند اين اعﻼميه اشارهاى
مستقيم به اعتصابها يا قيامها نداشت).مولر
[٩](١٣٩ ،١٩٢٤
نمايندگان انقﻼبى ،همواره سازمانى كارگرى
بودند و تنها متفكرانى كه به صفوف آنها
پذيرفته شدند ،ارنست دويميگ ] Ernﬆ
 [Däumigو جــورج لــدبــور ] Georg
 [Ledebourبودند .دويميگ قبﻼ ويراستار
روزنامهى اصلى سوسيال دموكراتها ،با عنوان
»به پيش« ) (Vorwärtsبود .او اين سمت را
به خاطر مواضع مخالف اش از دست داده بود.
] [١٠لدبور ،عضو سرشناس مجلس آلمان ،از
طيف چپ حزب سوسيال دموكرات و پس از
آن يكى از اعضاى بنيانگذار حزب سوسيال
دموكرات مستقل بود.
دويميگ ،ديرهنگام ،در تابستان  ،١٩١٨بعد از
آن كه ريچارد مولر براى اعتصاب ژانويه ى
 ١٩١٨به ارتش فراخوانده شده بود ،به عضويت
نمايندگان انقﻼبى در آمد .دويميگ به هم راه
اميل بارث ]  ،[Emil Barthرئيس شاخهى
لولهكشهاى اتحاديهى فلزكاران ،خيلى زود به
چهرهاى پيش رو در سازمان بدل شد.
مسير سياسى كُلى كه نمايندگان در طول جنگ
انتخاب كردند را مى توان مسيرى راديكال
و عملگرا وصف كرد .آنها ،در مقايسه با
ديگر اعضاى حزب سوسيال دموكرات مستقل
و رهبرى آن ،كه در مقابل هر گونه كُنش
فراپارلمانى شديدا مقاومت مىكردند ،چپگرا
محسوب مىشدند .اما ،نمايندگان انقﻼبى با
اتحاديهى اسپارتاكوس ،كه كارل ليبكنشت و
روزا لوكزامبورگ آن را رهبرى مىكردند ،نيز
مخالف بودند.
اسپارتاكيستها خواستار كُنش ،اعتصاب و
تظاهرات مداوم بودند .آن ها نه تنها از مقابله
با پليس نمى ترسيدند ،بلكه در پى چنين
مقابلههايى نيز بودند ،به اين اميد كه جنگهاى
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خيابانى تنش را افزايش دهد و موقعيتى
انقﻼبى به هم راه بياورد .نمايندگان انقﻼبى
اين تاكتيك را با عنوان »تمرينات ورزشى
انقﻼبى« مسخره مىكردند .ريچارد مولر اين
اقدامات را به عنوان ارادهگرايى ايدهآليستى كه
تودههاى كارگر نمىپذيرند ،محكوم مىكرد.
)همان ١٦٥ :و پس از آن( نمايندگان انقﻼبى،
به دليل اين اختﻼفنظرها ،به اسپارتاكيستها
اجازه نمى دادند كه در نشست هاى منظم
آنها حضور يابند و با ليبكنشت و هوادارنش
جداگانه ديدار مىكردند .اما هر دو گروه،
به رغم تفاوت ها شان ،هنگامى كه پاى
درگيرىهاى حساس به ميان مىآمد ،با هم
هم كارى مىكردند.
نمايندگان انقﻼبى سه اعتصاب تودهاى مهم را
سازمان دادند .نخستين اعتصاب ،كه در ژوئن
 ١٩١٦برگزار شد ،براى اعﻼم هم بستگى با
كارل ليبكنشت بود ،كه در جريان تظاهرات
غيرقانونى روز كارگر دستگير شده بود .دومين
اعتصاب در آوريل  ١٩١٧سازمان داده شد و
به اعتراضى عظيم عليه كمبود غذا در آن سال
بدل شد .سومين اعتصاب سياسى در ژانويه ى
 ١٩١٨اتفاق افتاد .در اين آخرين بسيج نيروها،
كه شامل نيم ميليون كارگر در برلين مىشد،
كميتهى اعتصاب خود را »شوراى كارگرى«
نام نهاد و تبديل به مُدلى براى شوراهايى شد
كه در انقﻼب آلمان به وجود آمدند).اشنايدر
و كودا (٢١ ،١٩٦٨
كميتههاى اعتصاب ،اغلب شامل خود نمايندگان
انقﻼبى بود .اما ،در اعتصاب ژانويه نمايندگانى
از حزب سوسيال دموكرات مستقل و حتا
حزب سوسيال دموكرات را ،براى گسترش
تاأثير اعتصاب ،پذيرفتند .به نظر مقامات نظامى
و دولت ،اين اعتصابهاى تودهاى ناگهانى،
خصوصا در صنايع نظامى ،هشدارآميزترين
نمودهاى مقاومت عليه جنگ بودند .نه وحدت
ارتش با رهبرى اتحاديه و نه سركوب تودهاى
و اعزام كارگران انقﻼبى به جنگ پس از هر
اعتصاب ،هيچ يك نتوانست اين جنبش را
كامﻼ متوقف كند .مقدمات اين اعتصابها
همواره از سوى نمايندگان انقﻼبى مهيا مىشد؛
چرا كه هم حزب سوسيال دموكرات مستقل
و هم اتحاديهى اسپارتاكوس فاقد شبكهى
كارگران فعالى بودند كه نمايندگان انقﻼبى
درون كارخانهها ساخته بودند .اسپارتاكيستها
فقط توانايى سازمان دهى برخى اعتصابهاى
محلى را داشتند و حزب سوسيال دموكرات
مستقل خود را به كُنش پارلمانى محدود كرده
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بود .به اين ترتيب ،نمايندگان انقﻼبى ،به ويژه
بعد از  ،١٩١٧هنگامى كه تماس خود را با
فعاﻻن ساير شهرها گسترش دادند ،قوىترين
گروه اپوزيسيون در آلمان در خﻼل جنگ
جهانى اول محسوب مىشدند.
از آن جايى كه نمايندگان انقﻼبى گروهى
غيرقانونى و مخفى بودند ،موفقيتهاشان را
تبليغ نمىكردند .آنها اعﻼميهاى پخش نكردند
و اثرى از صورتجلسات نشستهاى خود بر
جاى نگذاشتند .آنها در خفا عمل مىكردند و
صرفا در هفتههاى پس از انقﻼب نوامبر ١٩١٨
بود كه براى نخستين بار با نام خود جريدهاى
منتشر كردند .يكى از دﻻيل اصلى اى كه بعدها
تاريخنويسان تاثير نمايندگان انقﻼبى را دست
كم گرفتند ،همين فقدان آثار نوشتارى است.
كُنشهاى عمومى در مقابله با جنگ توسط
اتحاديه ى اسپارتاكوس و حزب سوسيال
دموكرات مستقل انجام مىشد .هر دو گروه،
مردم را عليه جنگ و تثبيت پنهانى ديكتاتورى
نظامى در كشور برمى انگيختند .ادبيات
غيرقانونى اسپارتاكيستها و سخن رانىهاى
پارلمانى مستقلها ،بدون شك تاثير بيش ترى
بر افكار عمومى داشت تا فعاليتهاى سازمانى
و مخفى نمايندگان انقﻼبى .هم چنين اقدامات
دو گروه نخست ،نه تنها تاثيرى جدى بر افكار
عمومى داشتند ،بلكه در راديكاليزه كردن خود
نمايندگان انقﻼبى نيز موثر بودند .نمايندگان
انقﻼبى ،بدون بحثهاى مداوم با ساير گروهها
و در نتيجه تاثيرگذارى دو جانبه ،احتماﻻ
اتحاديهگرايانى معمولى باقى مىماندند كه به
خودى خود مخالف جنگ نبودند ،بلكه صرفا
با تاثير منفى آن بر مزدها و شرايط كار مخالفت
مىكردند[١١].
بايد پذيرفت كه سه اعتصابى كه نمايندگان
كارگرى سازمان دهى كردند ،شكست خوردند.
همهى آنها بعد از چند روز از هم پاشيدند،
بدون آن كه به هيچ يك از مطالباتشان دست
يابند .اما هر اعتصاب از اعتصاب قبلى بزرگ تر
بود .اعتصابها كه با پنجاه هزار كارگر در
برلين در  ١٩١٦آغاز شد ،در آوريل  ١٩١٧به
چهارصدهزار اعتصابكننده در چندين شهر
رسيد ،و در ژانويه ى  ١٩١٨تقريبا هفتصد و
پنجاه هزار نفر در اعتصاب بودند .پس از آن كه
اين اعتصاب آخر بدون كسب نتايج ثمربخش
سركوب شد ،نمايندگان انقﻼبى تاكتيك خود
را تغيير دادند .آنها در سال  ،١٩١٨سﻼحها را
انبار مىكردند تا اعتصاب بعدى را به شورشى
مسلحانه بدل كنند .اين طرح ها عمدتا از
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انقﻼب اكتبر در روسيه الهام گرفته بود.
از اعتصاب تا انقﻼب
پيش از  ،١٩١٧آلمان و روسيه پادشاهىهايى
اقتدارگرا بودند .حاكمان هر دو كشور مدعى
بودند كه براى دفاع از خود درگير جنگ
هستند .اما ،انقﻼب بلشويكى در  ١٩١٧همه
چيز را تغيير داد؛ چرا كه لنين به روشنى بيان
كرد بلشويكها خواستار توقف فورى جنگ
و آغاز مذاكرات هستند.
مذاكرات صلح آغاز شد ،اما دولت آلمان
بر كنترل اوكراين ،بخشهايى از لهستان و
دولتهاى بالتيك اصرار داشت .هدف آنها
بهره بردارى از ضعف روسيه براى تحقق
بخشيدن به روياى امپراتورى استعمارى آلمانى
در اروپاى شرقى بود .حركت مذاكرات صلح
كُند شد و با طرح چنين مطالباتى ديگر كامﻼ
متوقف شد .در اين نقطه از تاريخ ،اين موضوع
روشن بود كه براى آلمان ،جنگ جهانى هرگز
جنگى تدافعى نبوده است .حال حتا كارگران
سوسيال دموكرات يا اعضاى اتحاديه هاى
مسيحى پُر نفوذ مى دانستند كه بدون يك
انقﻼب سياسى ،كه پادشاهى را براندازد و
ستون فقرات نظامى آن را درهم بكوبد ،هيچ
صلحى در كار نخواهد بود .راديكاليزه شدن
در راه بود .تنشها ،حتا بعد از اين كه آلمان و
روسيه در مارس  ١٩١٨با يك ديگر به ]قرارداد[
صلح ديگرى رسيدند ،افزايش يافت .جنگ در
جبههى غربى ادامه يافت و ضميمهسازىهاى
بزرگ ،كه حاصل معاهدهى صلح برست -
ليتوفسك بود ،به عنوان نشانهاى از خشونت
ادامهدار امپرياليسم آلمانى تلقى شد.
اعتصاب ژانويهى  ،١٩١٨كه فقط چند هفته بعد
از انقﻼب بلشويكى] [١٢اتفاق افتاد ،نتيجهى
مستقيم شكست فرآيند صلح بود .اين نخستين
تﻼش براى فرارفتن از يك كُنش اعتراضى در
تﻼش براى توقف جنگ از طريق شورش
مدنى بود .اين تﻼش به اين دليل شكست
خورد كه ارتش آلمان هنوز دست نخورده
باقى مانده و مايل به دفاع از سلطنت بود،
اما ،نمايندگان انقﻼبى مىدانستند كه وضعيت
مىتواند تغيير كند و از همين رو خود را
براى آينده آماده مىكردند .البته انقﻼب آلمان،
بر خﻼف انتظار ،از برلين آغاز نشد .با وجود
اين كه نمايندگان انقﻼبى تنها گروهى بودند
كه خود را براى شورش مسلحانه آماده كرده
بودند ،ملوانان ]درياى شمال[ جنبش انقﻼبى
را آغاز كردند.
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شورش در نيروى دريايى ،در اواخر اكتبر ،١٩١٨
آغاز شد .فرمانى از سوى ادارهى نيروى دريايى،
ناوگانى را براى نبردى تعيينكننده با بريتانيا
فراخوانده بود .ملوانان كه قبﻼ در اثر سركوب
شورش سال گذشته راديكال شده بودند و نيز
چنين ماموريتى را خودكشى تلقى مىكردند ،از
اطاعت از اين دستور سر باز زدند و شورشى
در كشتىهاشان ترتيب دادند .آنها موفق شدند
جلوى حركت ناوگان آلمانى را بگيرند .شورش
در چهارم نوامبر  ١٩١٨از دريا به خشكى رسيد:
ملوانان در شمال ،شهر ساحلى كيل را به كنترل
خود در آورند و شورايى از سربازان را براى
كنترل شهر مستقر كردند .آنها از شورش قبلى
آموخته بودند كه اگر پيشتر نروند و صلح
را تحميل نكنند ،سركوبى سنگين هم راه با
مجازات مرگ دامنگير همهى آنها خواهد شد.
اكثر ملوانان ،كارگران پيشين و بعضى از آنها
حتا از اعضاى اتحاديه و سوسياليست بودند.
كشتىهاى جنگى بزرگ جنگ جهانى اول ،كه
برخى مفسران به آنها »كارخانههاى شناور« نيز
مىگفتند ،نقطهى شروع انقﻼب شد.
در برلين ،اما ،جريان به اين سرعت اتفاق
نيفتاد .در جلسهاى مخفيانه در دوم نوامبر،
نمايندگان انقﻼبى ،اتحاديهى اسپارتاكوس و
اعضايى از جناح چپ حزب سوسيال دموكرات
مستقل تصميم گرفتند كه شورشى را كه براى
چهارم نوامبر برنامهريزى كرده بودند ،به عقب
بيندازند .در عوض ،تصميم گرفتند كه اعتصاب
عمومى مسلحانهاى را در يازدهم نوامبر عملى
كنند .علت اين بود كه هيچ كس نمىتوانست
اطﻼعات دقيقى از فضاى سياسى خارج از برلين
و مهمتر از آن ،اطﻼعاتى دربارهى وفادارى
نيروهاى نظامى فراهم آورد .نمايندگان انقﻼبى
مىدانستند كه نمىتوانند در جنگى شهرى ،در
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مقابل ارتشى وفادار و كارآمد پيروز شوند؛ به
خصوص در برلين ،كه حضور نظامى براى
محافظت از ساختمانهاى دولتى و ديگر نهادها
بسيار متمركز بود ،پيروزى فقط زمانى ممكن
بود كه نيروهاى نظامى با شورش هم راهى
كنند يا بىطرف باقى بمانند .مولر نگران بود
كه مبادا عملى زودهنگام به شكست شورش
و در نتيجه ،به حمام خونى بىسابقه بينجامد.
)مولر (١٧٣ ،١٩٢٤
كارل ليبكنشت و اتحاديه ى اسپارتاكوس
مشخصا از تعلل مولر ناراضى بودند .ليبكنشت
كه با عفو عمومى براى آرام كردن اوضاع از
زندان آزاد شده بود ،خواهان اقدامى فورى
بود؛ اما ،مولر ،اميل بارث و نمايندگان انقﻼبى
نپذيرفتند .آنها با هر گونه اقدام مخاطرهآميزى
مخالف بودند .ليبكنشت و اسپارتاكيستها
مىبايست منتظر مىماندند .اما ،هنگامى كه
شايعات دربارهى شورش در شمال به برلين
گسترش پيدا كرد ،برنامهها نيز بايد تغيير مىكرد.
بعد از آن كه ارنست دويميگ به اتهام خيانت
در هشتم نوامبر دستگير شد ،نمايندگان
انقﻼبى تصميم به عملى فورى گرفتند؛ چرا كه
مىترسيدند ،در غير اين صورت ،نقشههاشان
براى پليس برمﻼ شود .هر سه گروه براى فرداى
آن روز دعوت به اعتصاب عمومى كردند .پاسخ
منكوبكننده بود .همه جا تودههاى كارگرى به
خيابانها آمدند ،نقشهى آنها براى غافلگيرى
پليس و نيروهاى نظامى موفقيتآميز بود .تقريبا
هيچ مقاومتى وجود نداشت .اكثريت بزرگى از
نيروهاى نظامى ،خسته به اميد صلح فورى ،در
كنار انقﻼبيون قرار گرفتند.
حكومت خاندان هوهنزول ِرن ،كه قرنها بر
پروس و آلمان حكومت كرده بود ،در يك
روز سقوط كرد.
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جمهورى سوسياليستى آلمان
نمايندگان كارگرى انقﻼبى در بعد از ظهر نهم
نوامبر  ١٩١٨در رايشتاگ ،كه گروه رنگارنگى
از اعضاى شوراهاى سربازان مشغول بحث
بودند ،حضور بهم رساندند .نمايندگان انقﻼبى
جلسه را در دست گرفتند و شركتكنندگان
را متقاعد كردند كه براى راىگيرى مركزى،
با هدف انتخاب دولتى انقﻼبى در فرداى
شوراهاى كارگرى و سربازان ،فراخوان صادر
كنند .انتخابات برگزار شد ،اما ،نمايندگان
انقﻼبى نتوانستند بر دولت جديد مسلط شوند.
در اثر وقايع ناگهانى و آشوبناك انقﻼبى،
و حتا بيش تر در اثر واكنش فورى حزب
سوسيال دموكرات ،نمايندگان انقﻼبى مجبور
شدند توازن ميان حزب سوسيال دموكرات
مستقل و حزب سوسيال دموكرات را در دولت
انقﻼبى بپذيرند .دو كابينهى دولتى انقﻼبى
انتخاب شدند :شوراى اجرايى برلين و شوراى
نمايندگان خلق .شوراى اجرايى را شوراهاى
كارگرى برلين انتخاب كرد و بايد تا زمانى كه
كنوانسيون ملى شوراهاى كارگرى و سربازان
بتواند به اجماع برسد ،باﻻترين مقام حاكميت
را در اختيار داشته باشد .ريچارد مولر به يكى از
دو رئيس اين شورا بدل شد و تمام كرسىهاى
سوسيال دموكراتهاى مستقل توسط نمايندگان
انقﻼبى پُر شد .از آن جا كه شوراى اجرايى
باﻻترين ارگان رژيم انقﻼبى بود ،مولر به لحاظ
فنى رئيس جمهورى تازه تاسيس سوسياليستى
آلمان محسوب مىشد.
اما قدرت واقعى در جاى ديگرى ،توسط
شوراى نمايندگان خلق اعمال مى شد .اين
ارگان هم چون دولتى موقت عمل مىكرد و به
طور فزايندهاى تفوق پيدا كرد [١٣].اميل بارث
لولهكش ،نمايندگان انقﻼبى را در اين شورا
نمايندگى مىكرد؛ هرچند او تنها راديكال در
ميان شش عضو نماينده بود .هنگامى كه به
تصميماتى فورى نياز بود ،دو هم كار بارث از
حزب سوسيال دموكرات مستقل كه عضو بخش
ميانهروى حزب بودند ،با نمايندگان حزب
سوسيال دموكرات هم كارى مىكردند و اغلب
عليه او راى مىدادند .به اين ترتيب ،فريدريش
اِبرت ] ،[Friedrich Ebertرهبر سه نمايندهى
حزب سوسيال دموكرات ،به مرور بر شوراى
نمايندگان خلق تفوق پيدا كرد ،خصوصا به
اين دليل كه او و حزب اش از حمايت نخبگان
نظامى ،مطبوعات ليبرال و دستگاه دولتى -
دستگاهى كه تا حدى توسط انقﻼب خلع قدرت
شد ،اما ،هرگز تخريب نشده بود -نيز برخوردار
بودند .نخبگان قديمى امپراتورى آلمان اميدوار
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بودند كه حمايت آنها از سوسيال دموكراتها
از تاثير مستقلها و راديكالهاى ديگر بكاهد،
اقدامى كه موفقيتآميز بود.
در شوراى اجرايى ،مولر و اعضاى سوسيال
دموكرات مستقل ،نه تنها با سوسيال دموكراتها،
بلكه با نمايندگان سربازان مناقشاتى مداوم
داشتند .بسيارى از نمايندگان سربازان ،تازه به
دنياى سياست وارد شده بودند و تقريبا هيچ
يك از آنها عقايد سياسى روشنى نداشتند .آنها
با اندك ترديدى به سمت سوسيال دموكراتها
متمايل مىشدند؛ چرا كه به راديكالها اعتماد
نداشتند .به همين خاطر ،شوراى اجرايى به
سرعت فلج شد .هدف پايه گذارى »گارد
سرخ« براى دفاع از دستاوردهاى انقﻼب ،از
سوى سربازان و سوسيال دموكراتها وتو
شد؛ چرخشى مهلك كه نه تنها مانع انسجام
انقﻼبيون در همان هفتههاى حساس نخستين
فرايند ]انقﻼب[ بود ،بلكه همچنين باعث شد
كه با آغاز اقدامات ضدانقﻼب در ،١٩١٩
سوسيال دموكراتها و راديكالهاى چپگرا
بى دفاع بمانند .از آن جا كه شوراى اجرايى
فلج شده بود ،كنترل فرايند سياسى از طريق
شوراى نمايندگان خلق براى اِبرت و سوسيال
دموكراتها كارى ساده بود .در اواخر دسامبر
 ،١٩١٨بعد از حمله ى نيروهاى دولتى به
سربازان انقﻼبى در برلين ،حزب سوسيال
دموكرات مستقل در اعتراض به اين اقدام از
شوراى نمايندگان خلق خارج شد .از آن مقطع
به بعد ،سوسيال دموكراتها كنترل نهادهاى
اصلى انقﻼبى را در دست داشتند.
عﻼوه بر اين ،انقﻼب از پايين نيز به همان
انــدازه ى باﻻ مسدود شد .كنوانسيون ملى
شوراهاى كارگرى كه در شانزدهم دسامبر
 ١٩١٨برگزار شد ،عليه تحكيم نظام شورايى
راى داد و در عوض تصميم گرفت كه پارلمانى
ملى انتخاب كند .ريچارد مولر ،كه سخن ران
افتتاحيه ى كنوانسيون ملى بود ،از تصميم
شوراها كه خود را با راى خويش از قدرت كنار
گذاشتند ،شوكه شده بود و كنوانسيون را »باشگاه
خودكشى« خواند).اِنگِل  [١٤](١٦ ،١٩٩٧در
دسامبر  ،١٩١٨سوسيال دموكراتها حتا در
ميان جنبش شوراها اكثريتى قدرت مند داشتند؛
هرچند خود حزب ،ايدهى شوراهاى كارگرى را
رد مىكرد .اما حزب سوسيال دموكرات مستقل
و راديكالها در اقناع اكثريت كارگران به پيروى
از ايدههاشان شكست خوردند .ديگر بسيارى از
كارگران دليلى براى توقف حمايت از سوسيال
دموكراتها نمىديدند .آنها با خاتمهى جنگى
كه حزب را دو شقه كرده بود ،خواستار اقدام
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مشترك نمايندگانشان در هر دو حزب بودند
و اين واقعيت را ناديده مىگرفتند كه در پس
مسالهى جنگ ،انشقاقهاى عميق ديگرى نيز
درون جنبش كارگرى وجود داشت.
از سوى ديگر ،بحران دسامبر  ١٩١٨نيز در
رابطه با آيندهى انقﻼب ،به انشقاق ميان رهبرى
نمايندگان انقﻼبى و حزب سوسيال دموكرات
مستقل و انزواى نمايندگان انقﻼبى درون
حزب مستقل انجاميد .با اين وجود ،آنها با
اسپارتاكيست ها كه حزب خود را )حزب
كمونيست آلمان  (KPD -در اول ژانويه ى
 ١٩١٩شكل دادند ،همصف نشدند .نمايندگان
انقﻼبى به كنگرهى تاسيس حزب دعوت شدند،
اما هنگامى كه مذاكرات ميان نمايندگان انقﻼبى
و اسپارتاكيستها طوﻻنىتر از حد انتظار شد،
جلسه به هم خورد .در انتها ،اما ،هيچ سازشى
صــورت نگرفت .جالب است كه مولر و
نمايندگان انقﻼبى توسط سلطهى سنديكاليسم
در حزب تازه تاسيس كمونيست آلمان كنار
گذاشته شدند ،يعنى جريانى كه بعدها به حزبى
با مُدل لنينيستى بدل شد .به طور مشخص،
نمايندگان انقﻼبى ،قويا با ايدهى بايكوت كردن
انتخابات مجلس ملى مخالف بودند).هوفروگه
 ٩٦ ،٢٠٠٨و پس از آن(
جنبش شوراهاى كارگرى
نمايندگان انقﻼبى بخشى از حزب سوسيال
دموكرات مستقل باقى ماندند ،اما به كُنش
مستقل از رهبرى رسمى حزب ادامه دادند.
حوزهى عمل جديد آنها جنبش شوراهاى
كارگرى بود .در نخستين روزهاى  ،١٩١٩اين
جنبش از دل مجموعهى متنوعى از شوراهاى
كارگرى به وجود آمد كه در آن زمان بسيار
ناهم گون بودند و برنامهى مشتركى نداشتند.
با آن كه شوراها از سال  ١٩١٧در شورشها
و اعتصابات تودهاى مشاركت داشتند ،اما نه
نظريهى وحدتبخشى در رابطه با كمونيسم
شورايى در كار بود و نه بحثهايى دربارهى اين
شكل از سازمان دهى در ميان سوسياليستهاى
آلمانى ،چه قبل و چه هنگام جنگ .همانند
نمونهى روسيه در  ،١٩١٧شوراها به شكلى
مردمپايه از درون مبارزات سياسى رشد يافتند.
] [١٥نمونههاى تاريخى و واكاوىهاى نظرى
براى تسهيل حركت به جلو ارائه شده بودند.
مثﻼ ،كمون پاريس  ١٨٧١و تامﻼت ماركس
در باب اين گونه وقايع؛ هرچند اين دسته از
نوشتههاى ماركس ،در ميان ايدههاى سوسيال
دموكراتهاى آلمان ،پيش از جنگ جايگاهى
ويژه نداشت؛ چرا كه تصور آنها از سياست
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بيش تر ايستا ،اگر نگوييم اقتدارگرا ،بود
كه عمدتا از واقعيتهاى رژيم اقتدارگراى
امپراتورى منتج مىشد .بايد توجه داشت كه
همين رويكرد نيز دشمنى شگفتآور آنها را
با هر گونه تﻼش براى پيش بُرد انقﻼب آلمان
توضيح مىدهد).نك به هافروگه(b٢٠٠٩ ،
ريچارد مولر و ارنست دويميگ روزنامهاى
به نام »شوراى كارگرى« ) Der Arbeiter-
 (Ratتأسيس كردند و رئــوس نظريه ى
كمونيسم شورايى» ،نظام شورايى ناب« )reines
 ،(Rätesyﬆemرا شرح دادند .اين نظريه
يكى از اولين نظريههاى دموكراسى شورايى
بود ،كه دامنهى آن از شوراهاى تك  -كارخانه
تا شوراهاى ناحيهاىـ صنعتى و در نهايت تا
شوراى اقتصادى ملى گسترش پيدا مىكرد[١٦].
منتقدان ،در آن زمان و پس از آن ،ايدههاى آنها
را طرحوارههايى كُلى ) (schematicدانستهاند.
اما ،اين اولين تﻼش انقﻼبيون براى ارائهى افقى
منسجم از جامعهاى بود كه توسط توليدكنندهها
اداره مىشود.
در بهار  ،١٩١٩ديگر بديهى بود كه شوراى
نمايندگان خلق ،تاثير چندانى در اجتماعىسازى
بيش تر صنايع اصلى ندارد .هر سه حزب
سوسياليست از ايدهى اجتماعىسازى صنايع
سنگين و ديگر بخشهاى متمركز و انحصارى
اقتصاد آلمان حمايت مىكردند و اين ايده حتا
ميان كارگران نامتشكل و ديگر بخشهاى مردم
نيز محبوبيت داشت .از اين رو ،كنوانسيون ملى
شوراهاى كارگرى در ماه دسامبر ،اجراى اين
برنامهها را به دولت محول كردند .با اين همه،
هيچ اتفاقى نيفتاد و نمايندگان خلق قدمى جدى
در راستاى اجتماعىسازى برنداشتند.
ايــن عــدم كُنش ،هــم راه با سياستهاى
سركوب گرانهى دولت ،كه در ژانويه با كمك
نيروى نظامى ،شورشى را در برلين سركوب
كرده بود ،منجر به ناآرامىهاى گسترده در
ميان كارگران شد .شورش ژانويه به شكل
اعتصابى عمومى آغاز شده بود و با درگيرى
ميان نيروهاى دولتى و كارگران مسلح به اوج
خود رسيد .كارل ليبكنشت و رزا لوكزامبورگ،
رهبران حزب نوپاى كمونيست آلمان ،در
پسآيند اين درگيرىها به قتل رسيدند[١٧].
نمايندگان انقﻼبى در پى آن انشعاب كردند.
در حالى كه مولر مخالف طغيان بود و آن
را زودهنگام مى ديد ،ديگر اعضاى گروه،
چهرههاى اصلى در كميتهاى انقﻼبى بودند كه
شورش را هم آهنگ كردند.
اگرچه انقﻼبيون شكست خوردند ،دولت نيز
بيش تر مشروعيت خود را بعد از اين وقايع
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از دست داد و ناآرامى در ميان تودههاى
كارگرى افزايش يافت .درنتيجهى اين حال
و هوا ،موجى از اعتصابات در بهار ،١٩١٩
به مركزيت برلين ،محدودهى روهر )(Ruhr
و مناطق صنعتى اطــراف هاله )  (Halleو
مرزبورگ )  (Mereseburgفوران كردند.
اين موج اعتصاب قوى ترين اكسيونى بود
كه طرف داران سيستم شورايى پيش بردند و
حركتى ملى ،خلق كردند .ايدههايى كه تنها
محدود به حلقهى كوچك نمايندگان انقﻼبى
بود و در روزنامهى »شوراى كارگرى« بحث
مىشد ،آن چنان گسترش يافت كه بدل به
مطالبات عمومى جنبشى ملى شد .به نظر
مىرسيد كه اعتصابها ،با محصور كردن شهر
وايمار و مسدود كردن روندهاى اجرايى مجلس
ملى ،مسالهى »شوراهاى كارگرى يا دموكراسى
پارلمانى؟« را از نو گشوده بود.
اما اين اعتصاب ها نيز به همان سرنوشت
شورش ژانويه ى  ١٩١٩و تمام تﻼشهاى
ديگرى كه براى پيشبرد فرايند انقﻼبى صورت
مىگرفت ،دچار مىشدند :به اين ترتيب كه
وقايعى محلى و ناهم آهنگ باقى مىماندند،
كه به راحتى به انزوا كشيده و توسط نيروى
نظامى سركوب مىشدند [١٨].ريچارد مولر
و ويلهلم كو ئ ِنن ] [Wilhelm Koenen
كمونيست اين مساله را پيشبينى كردند و
براى تمركز قدرت اعتصابها كوشيدند در
سطح ملى اعتصابات جارى را هماهنگ كنند.
اما ،اين تﻼش نيز شكست خورد .در حالى
كه در يك ناحيه اعتصابات آغاز شده بود ،در
ناحيهاى ديگر در حال رنگ باختن بود .در
غير اين صورت ،نيروى قهرى خشن آنها را
وادار به عقبنشينى مىكرد :در برلين ،پايان
اعتصابها در مارس  ١٩١٩بسيار شبيه به
جنگى داخلى بود .نيروهاى دولتى ،كه اكثرا از
واحدهاى دست راستى تشكيل شده بودند ،از
اسلحههاى اتوماتيك و توپ خانههاى سنگين
براى سركوب محلههاى كارگرنشين برلين -
ليشتنبرگ و برلين  -فردريكشاين استفاده
كردند .غيرنظاميان بسيارى ،كه در اين ماجراها
دخيل نبودند ،كشته شدند و تعداد تلفات بيش
از يك هزار نفر بود).مولر١٦٣-١٢٤ :b١٩٢٥ ،؛
مورگان  ٢٣٠ ،١٩٧٥و پس از آن(][١٩

سوسيال دموكرات مستقل از شوراى نمايندگان
خلق ،در اواخــر دسامبر  ،١٩١٨سوسيال
دموكراتها به تنهايى حُ كم رانى مىكردند.
آنها هر كارى براى تبديل رژيم انقﻼبى به
يك دموكراسى ليبرال ،اما سرمايه دارانه را
انجام دادند .مجمع ملى ،فتح پايانى اين فرايند
بود .مولر ،دويميگ ،و اكثر نمايندگان انقﻼبى،
خط مشى خود را در پاسخ به اين وضعيت
تغيير دادند.
آنها پس از فهم اين كه انتصاب كامل جمهورى
شوراى كارگرى غيرممكن است ،كوشيدند
شوراها را به عنوان نهادهايى فرعى با قانون
اساسى جديد ادغام كنند).مورگان ،١٩٨٣
 (٢٥٢در اين زمان ،نمايندگان انقﻼبى كارگرى
مشخصهى يكتا و منحصر به فردشان را از دست
داده بودند و كم و بيش با شاخهاى از جنبش
عمومى شوراها ،كه متعلق به حزب سوسيال
دموكرات مستقل بودند ،ادغام شدند .پيشتر
در ژانويه ،هنگام شورش ،انشعابى در سازمان
رشد كرده بود .شاخهاى از نمايندگان انقﻼبى
از آكسيون حمايت مىكرد ،اما ،مولر و دويميگ
اين تصميم را وتو كردند؛ چرا كه شانس
موفقيتى در آن نمىديدند .بنيان اعتصاب تنها
در برلين بود و با وجود آن كه اكثريت كارگران
برلينى از آن حمايت مىكردند ،اكيدا با مبارزه ى
مسلحانه مخالف بودند .به نظر مىرسد اين
اختﻼفنظرها در رابطه با شورش ،نمايندگان
انقﻼبى را به عنوان يك گروه تضعيف كرد .اما،
مشخص نيست كه آنها به واقع در اين مقطع
از بين رفتند يا نه .در هر صورت ،بسيارى از
نمايندگان انقﻼبى به فعاليت خود در شوراى
اجرايى ،جنبش شورايى به طور كُلى ،و بعدها
در حزب كمونيست ،ادامه دادند.
پس از شكست هاى سال  ،١٩١٩جنبش

شوراهاى كارگرى به جنبش »شوراهاى كسب
و كار« ) (Betriebsräteو شوراهاى كارخانه
تبديل شد؛ چرا كه شوراهاى ناحيهاى سقوط
كرده بودند .بنا بود كه شوراهاى كسب و كار،
نمايندهى كارگران بنگاههاى منفرد باشند .در
قانون اساسى جديد آلمانى  ،١٩١٩كه توسط
مجلس ملى به تصويب رسيده بود ،بندى
درباره ى شوراهاى كارگرى گنجانده شد كه به
راحتى مىشد آن را تفسير كرد .پيشنويس آن
تحت فشار اعتصابهاى مارس نوشته شده بود
و قانونى ويژه قرار بود ،سرانجام ،نقش شوراها
را مشخص كند .مولر ،دويميگ و رفقاشان قصد
داشتند كه تا حد امكان بر شوراها نفوذ داشته
باشند .آنها كارزارهايى در دفاع از شوراهاى
كسب و كار برگزار مى كردند تا بتوانند
خودمختارى خود را از كارساﻻران حفظ كنند و
در سطح ناحيهاى و ملى با يك ديگر پيوند داشته
باشند .آنها شورايى ملى را نيز پيشنهاد كردند
تا بر تصميمات عمومى اقتصادى دولت تاثيرى
قدرت مند داشته باشند .اما ،تمام اين برنامهها
شكست خورد .آخرين قانون مربوط به روابط
صنعتى فقط توانست شوراهاى موجود در سطح
كارگاه را به رسميت بشناسد .به آنها اجازه داده
شده بود تا فقط مطالبات كارگران را نمايندگى
كنند و هيچ كنترلى بر توليد نداشته باشند.
شوراى اقتصادى ملى نيز برقرار شد ،اما شامل
مالكان كارخانهها نيز مىشد .به همين خاطر هم
به عنوان ابزارى براى هم كارى طبقاتى تلقى
مىشد و نه مبارزه ى طبقاتى .در عمل ،شوراى
اقتصادى ملى به نُدرت تشكيل جلسه مىداد و
تقريبا از هيچ نفوذى برخوردار نبود.
اعتراض ها عليه اين قانون گذارى شكست
خورد .در خﻼل بحثهاى پارلمانى دربارهى
اين موضوع ،تظاهرات عظيمى در برلين ،كه

پايان انقﻼب :يك پارچگى شوراها
در هم كوبيدن بى رحمانه ى جنبش شوراها
در  ،١٩١٩تمام اميدها براى اين كه با انقﻼب
مسلح ديگرى بتوان دولت سوسيال دموكرات
را واژگون كرد ،از بين برد .پس از خروجِ حزب
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خواستار حقوق بيش ترى براى كارگران بود،
سركوب شد .چهل و دو نفر كشته شدند .با اين
وجود ،قانون تغييرى نكرد .در نتيجه ،شوراهاى
كسب و كار جمهورى تازه تاسيس آلمان به
ارگانهايى فرعى و بدون قدرت تبديل شدند
و حقوق آنها به سطح شوراهاى كارگرى
كنونى آلمان تنزل پيدا كرد .آخرين مبارزه در
اين زمينه ،نزاعى بر سر سياستهاى واقعى
شوراهاى كسب و كارى بود كه به تازگى
قانونى شده بودند .اين كه آيا اين شوراها مستقل
عمل خواهند كرد يا تابع اتحاديهها خواهند
شد ،اتحاديههايى كه كماكان تحت سلطهى
حزب سوسيال دموكرات قرار داشت .ريچارد
مولر ،برجستهترين مدافع استقﻼل شوراها بود.
هنگامى كه شوراى اجرايى در تابستان ١٩١٩
به اجبار منحل شد ،او و بعضى از نمايندگان
انقﻼبى ،مركزى مستقل در برلين براى شوراهاى
كسب و كار به وجود آوردند .هدف اين بود
كه نيروهاى اين شوراها را براى جنبشهاى
انقﻼبى پيشرو گرد آورند .در اولين كنگرهى
ملى شوراهاى مغازهداران ،كه در اكتبر ١٩٢٠
در برلين برگزار شد ،مولر و هاينريش براندل ِر
]  [Heinrich Brandlerكمونيست ،از مُدل
برلين دفاع كردند .اما ،نتوانستند نمايندگان را
قانع كنند .شوراها تابع اتحاديهها شدند .و اين
پايانى بود بر جنبش شورايى در آلمان[٢٠].
نمايندگان انقﻼبى ،لنينيست مىشوند
مولر و بعضى از نمايندگان انقﻼبى سابق در
خﻼل اين مقابلههاى سرنوشتساز ،به سمت
حزب كمونيست آلمان ) (KPDكشيده شدند .با
دو پاره شدن حزب سوسيال دموكرات مستقل،
در پايان سال  ،١٩٢٠نمايندگان انقﻼبى بخشى
از جناح چپ بودند كه از »بيست و يك شرط«
لنين براى عضويت در بينالملل سوم ،كه تازه
شكل گرفته بود ،حمايت كردند .با وجود آن
كه اكثريت اين شرايط را پذيرفته بودند ،بخش
بزرگى با آنها مخالف بود .اين شاخه از اكثريت
جدا شد و در سال  ١٩٢٢با سوسيال دموكراتها
ادغام شد .هم زمان ،جناح چپ اكثريت در
دسامبر  ١٩٢٠به حزب كمونيست پيوست.
ريچارد مولر در سال  ١٩٢٠براى چند ماه عضو
كميتهى مركزى جناح چپ حزب سوسيال
دموكرات مستقل بود و بعد از ادغام ،به رياست
مركز روابط اتحاديهها درون حزب كمونيست
انتخاب شد .اكثر اعضاى اين مركز ،كه از دل
مركز شكستخوردهى شوراهاى كسب و كار
شكل گرفته بود ،نمايندگان انقﻼبى سابق بودند.
اين ادغام ،جهشى عظيم براى حزب نوپاى
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كمونيست به شمار مىآمد .آنها ،پيش از آن،
چيزى بيش از يك حزب كوچك راديكال ،كه
اقليت ناچيزى از كارگران را سازمان مىداد،
نبودند .اما اين ادغام نه تنها سيصدهزار عضو
براى حزب به هم راه آورد )قبﻼ فقط هفتاد
هزار عضو داشت( ،بلكه تجربهى افرادى مانند
نمايندگان انقﻼبى و زيربناهايى مانند نشريات
را نيز براى حزب كمونيست به ارمغان آورد.
تنها پس از اين ادغام بود كه كمونيسم در آلمان
حقيقتا بدل به جنبشى تودهاى شد).كراوس
(٢١٦-١٣٢ ،١٩٧٥
مولر ،دويميگ ،و بسيارى ديگر از اعضاى
نمايندگان انقﻼبى ،حاﻻ درون حزب كمونيست
كار مىكردند .دويميگ حتا رئيس حزب نيز
شد .هرچند بعد از چند هفته از شروع كار،
به دليل منازعات داخلى ،مجبور به استعفا شد.
در مارس  ،١٩٢١مولر هم به خاطر انتقاد از
»آكسيون مارس« ،شورشى شكستخورده در
ناحيه ى صنعتى اطراف شهر هاله و لونا ،مجبور
به واگذارى پست رياست روابط اتحاديهها شد.
همراستا با شورش شكست خوردهى ژانويهى
 ،١٩١٩مولر دعوت به اعتصابها را در برلين
رد كرد .اما ،اعضاى رسمى حزب نمىخواستند
انتقادات او را بشنوند.
با دخالت كﻼرا زاتكين ،يكى از اعضاى
بنيان گذار حزب كمونيست ،مولر و ديگر
اعضاى سابق نمايندگان انقﻼبى ،مانند هاينريش
مالسان ] ،[Heinrich Malzahnدر تابستان
 ،١٩٢١به سومين كنگرهى جهانى بينالملل
كمونيست در مسكو دعوت شدند .زاتكين
جلسه اى شخصى با ميان مولر ،مال سان و
لنين ترتيب داد .لنين بسيار مشتاق برگزارى
اين جلسه با مولر و نمايندگان انقﻼبى بود
و نسبت به شورش شكستخوردهى مارس
نگاهى بسيار انتقادى داشت و آن را در كنگره
محكوم كرد .نمايندگان با لنين هم راه شدند و
حزب كمونيست تقسيمشده ،مجبور به پذيرش
اين قضاوت شد .هرچند در برگشت به آلمان،
تعارضها ادامه داشت ،اين بار ،بين مولر و ديگر
اعضاى مخالف كه از جانب مسكو حمايت
نشدند .براى حفظ انسجام حزب ،هم تروتسكى
و هم لنين موضع خود را تغيير دادند و از رهبرى
حزب كمونيست در مقابل انتقادهاى فزاينده
حمايت كردند .مولر و بسيارى ديگر مجبور به
ترك حزب كمونيست شدند).تستورف ،٢٠٠٤
(٣٩٥-٣٩٢
به رغم اين ماجراهاى نهچندان دل پسند ،مولر
به حمايت از لنين ادامه داد و حتا در مقدمهى
تاريخ سه جلدى انقﻼب آلمان ،كه بين سالهاى
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 ١٩٢٤و  ١٩٢٥نوشت ،از او تجليل كرد).مولر
٩ ،١٩٢٤؛ هم چنين نك به مولر،a١٩٢٥ ،
 (b١٩٢٥اين آثار مولر ،آنچنان روايتى جذاب
از جنگ ،رشد اپوزيسيون كارگرى ،انقﻼب و
شكست نهايى آن ارائه مىدهد ،كه امروزه نيز
آثارى قابل توجه باقى ماندهاند .به اين دليل كه
او در نوشتههاى شخصىاش به مداركى مربوط
به جلسات اشاره مىكند ،نوشتههاى او نه صرف
خاطرهنگارى ،كه تاريخ نيز محسوب مىشوند.
هرچند آثار مولر كامﻼ فارغ از توجيهگرى
نيست ،خواندن آنها جالب توجه است .او نه
از سوسيال دموكراتها طرف دارى كرد و نه
از اسپارتاكيستها و )بدين ترتيب( دو تفسيرى
را كه در طول جنگ سرد مشروعيت پيدا كرده
بودند و هنوز هم بر تاريخنگارى انقﻼب آلمان
تسلط دارند ،زير سئوال برد).هافروگه ،٢٠٠٨
(١٨٣-١٧١
فعاليت هاى تاريخ نگارانه ى مولر نشان گر
پايان حرفهى سياسى او بود .مشكل بتوان رد
فعاليتهاى او يا نمايندگان انقﻼبى را پس از
 ١٩٢١يافت .با عزل مولر و دويميگ ،هستهى
غيررسمى نمايندگان انقﻼبى ،كه فعاليتهاى
اتحاديهگرايانهى حزب كمونيست را هم آهنگ
مىكردند ،از حزب ناپديد شد.
ناپديد شدن نمايندگان كارگرى انقﻼبى
جنبش شورايى در  ١٩٢٠پايان يافت و به
نظر مى رسيد كه مفهوم سياسى نمايندگان
انقﻼبى جايگاهى در عصر پساانقﻼبى نداشت.
احزاب سياسى ،بار ديگر ،بدل به عامﻼن اصلى
سياستورزى سوسياليستى شدند و اتحاديهها
به سر و كله زدن با مسايل صرفا اقتصادى
تقليل پيدا كردند .با وجود آن كه آلمان در آن
زمان ،بيش از يك حزب سياسى داشت ،دو
الگوى نسبتا شبهه برانگيز از سياستورزى
سوسياليستى پيش از جنگ دوباره تثبيت شدند:
نقش رهبرى حزب درون جنبش كارگرى
و جدايى سپهرهاى سياسى و اقتصادى از
يك ديگر.
نمايندگان انقﻼبى بسيار پيشتر از آن ،موطن
سياسى خود را از دست داده بودند .آنها درون
حزب سوسيال دموكرات مستقل به هم زيستى
ثمربخشى بين سياستهاى حزبى و كُنشهاى
مردمپايه دست يافتند .اما اين كار در حزب
كمونيست ،كه بيش تر و بيش تر متمركز مىشد،
امكانپذير نبود .بعدها تﻼشهايى براى برپايى
شبكهى نمايندگان كارگرى انقﻼبى به عنوان
ساختارى مستقل انجام شد ،اما اين تﻼشها
شكست خوردند).كوخـ باومگارتن،١٩٨٦ ،
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 ٤١٨و پس از آن( تا دههى  ،١٩٢٠تنها معدودى
از نمايندگان انقﻼبى در حزب كمونيست باقى
ماندند .ديگران در گروههاى كوچك مشاركت
داشتند .بسيارى سياست را به طور كامل كنار
گذاشتند ،مانند ريچارد مولر كه در نهايت به
تجارت روى آورد .اطﻼعات اندكى دربارهى
زندگى او پس از  ١٩٢٥وجود دارد .او در سال
 ١٩٤٣از دنيا رفت[٢١].
در ناپديد شدن ريچارد مولر ،از موقعيتى
برجسته به عنوان رئيس دولت تا گُم شدن در
فراموشى ،و تاريخ نمايندگان انقﻼبى به عنوان
يك سازمان مىتوان شباهتهايى يافت .گرچه
آنها موفق شدند نه تنها الگوهاى سياستورزى
سوسياليستى ،بلكه خود ايدهى سوسياليسم را
كامﻼ متحول كنند ،اما نتوانستند براى جنبش
خود ميراثى بر جاى بگذارند .حال آن كه چندين
نسل از تاريخنگاران حزب كمونيست و آلمان
شرقى] ،ميراث[ اسپارتاكيستها را جاودان
كردهاند ،تاريخ »نمايندگان كارگرى انقﻼبى«
در ميان پانويسها گُم شد.
***
اين مقاله ترجمهاى است از:

F r o m , (٢ ٠ ١ ١ ) H o ﬀ r o g g e , R a l f
Unionism to Workers’ Councils; The
Revolutionary Shop Stewards in
in “Ours to ,١٩١٨–١٩١۴ ,Germany
Maﬆer, and to Own” edited by Ness
Hay Market Books, ,۵ & Azzellini,, Ch
Chicago

***
يادداشت ها:
 -١اين مقاله نتيجهى پژوهش من دربارهى
ريچارد مولر ،يكى از رهبران نمايندگان انقﻼبى
است كه با اين مشخصات انتشار يافته است:
رالف هافروگه ،ريچارد مولر  -مرد پشت سر
انقﻼب نوامبر ،برلين .٢٠٠٨ ،تشكر ويژه از
تاوى م ِراوْد براى كمك به من در ترجمهى
انگليسى اين مقاله »كُنش گران شورايى در
 - USPDريچارد مولر و هم آهنگكنندگان
انقﻼبى« در ،اوﻻ پل ِنر )ويراست(» ،انقﻼب نوامبر
 ١٩١٩-١٩١٨در آلمان« ،برلين.٢٠٠٩ ،
 -٢كُليت تاريخ جنبش نمايندگان انقﻼبى
كماكان نوشته نشده است؛ نه تاريخنگارى آلمان
غربى و نه شرقى ،هيچ يك تا به حال رسالهاى
پديد نياورده است كه موضو ِع اين جنبش را
در معناى واقعى آن پوشش دهد .مقاﻻت در
اين رابطه اندكاند .به منظور شرحى از ادبيات

نگاه _ دفتر سى و ششم

پژوهشى در دست رس ،نك به آثارى كه در
پانوشت  ١به آنها اشاره شد.
.Deutscher Metallarbeiter-Verband -٣
 -٤موقعيت ضعيف تر زنان در چانه زنى
جمعى نه تنها برخاسته از نگرش كارفرماها،
تعصبات خود اعضاى
ِ
بلكه برخاسته از
اتحاديه نيز بود كه اغلب آنها زنان كارگر را
همچون استثنايى بر روال معمول مردان نانآور
مىدانستند.
 -٥ترجمهى اين جمله و ساير نقلقولها از
مناب ِع آلمانى از مؤلف است].م[
 -٦خاطرات منتشرنشدهى پل بلومنتال ،آرشيو
ايالتى برلين )آرشيوهاى فدرال برلين( ،به
شمارهى .١٠ ,٠٠٧٩/٣٠ SG Y
 -٧در رابطه با خاستگاههاى نمايندگان انقﻼبى،
هم چنين نك به خاطرات منتشرنشدهى پل
اِك ِرت ] ،[Paul Eckertآرشيو ايالتى برلين
)آرشيوهاى فدرال برلين( ،به شمارهى ٣٠ DY
.٢ ٠١/٢ IV

 -٨نمايندگان در  ١٩١٧و  ١٩١٨پيوندهايى با
ساير شهرها و مناطق برقرار كردند ،مشخصا در
شاخههاى دوسلدورف و براونشوايگ ،DMV
خُ ردهگروههاى بسيار قدرت مند سازماندهى
وجود داشتند .نك به مورگان.٢١١ :١٩٧٥ ،
خود ريچارد مولر بيان كرده كه نمايندگان در
نهايت به سازمانى در سطح ملى بدل شدند.
 -٩در رابطه با اعتصاب ژانويهى  ،١٩١٨نك به
بوئ ِبل و وِنتزِل.٢٠٠٨ ،
 -١٠در رابطه با زندگىنامهى ارنست دويميگ،
نك به مورگان١٩٨٣ ،؛ همچنين ،ناومَن.١٩٨٦ ،
 -١١حق با فريتز اوپل ] [Fritz Opelاست
كه مىگويد نمايندگان انقﻼبى تا مدتهاى
مديد دركى سياسى از خود نداشتند و از
لحاظ ايدئولوژيك وابسته به آثارِ اتحاديهى
اسپارتاكوس و حزب سوسيال دموكرات مستقل
بودند .با اين همه ،آنها در زمان برنامهريزى
كُنشهاى سياسى همواره به تمامى مستقل باقى
ماندند .نك به اوپل .٥٥ :١٩٥٧ ،هم چنين ،در
رابطه با راديكال شدن نمايندگان انقﻼبى بين
 ١٩١٤و  ،١٩١٨نك به هافروگه.٦٣-٢٥ :٢٠٠٨ ،
 Bol-shevik -١٢هجاى اول كلمهى بلشويك،
يعنى »بل« ،در زبان روسى به معناى »درد« و
»رنج« است].م[
 -١٣در رابطه با شوراى اجرايى ،نك به َمت ِرنا،
١٩٧٨؛ در رابطه با شوراى وكﻼى مردم ،نك
به ميلر.١٩٦٩،
 -١٤سخن رانى مولر پيش از مجم ِع عمومى
شوراهاى كارگرى و سربازان برلين ،در بيست
و سوم دسامب ِر  ،١٩١٨ايراد شد.

٩١

 -١٥ديرك ،اچ .مولر ،هنگام جُ ست وجو براى
فرايندهاى تاريخى شوراهاى آلمان در ،١٩١٨
پيشنهاد مىكند كه به فرهنگ سياسى مردمپايه
و از پايين جنبش اتحاديهگرايى توجه كنيم؛
نك به مولر.١٩٨٥،
 -١٦برخى از آثار مولر و دويميگ دربارهى
كمونيسم شورايى ،در اشنايدر و كودا١٩٦٨ ،
تجديد چاپ شدهاند .براى واكاوى عميق
ايده هاى آنان ،نك به هاتمن١٩٨٠،؛ براى
نظريهى شورايى ،همچنين نك به هافروگه،
.١١٦-١٠٨ :٢٠٠٨
 -١٧با سر باز زدن رئيس پليس برلين ،يعنى اميل
آيشهورن ] ،[Emil Eichhornيكى از اعضاى
سوسيال دموكراتهاى مستقل ،از واگذارى
مقام اش ،جرقهى »خيزش اسپارتاكيستها«
زده شد .كارگران برلينى در دفاع از آيشهورن
دعوت به اعتصاب عمومى كردند كه بدل به
خيزشى انقﻼبى شد .متاسفانه خيزش ظرف
چند روز با مداخلهى ارتش شكست خورد و
اين امر ،نه فقط نتيجهى خشونت ارتش ،بلكه
نتيجه ى فقدان حمايت عمومى بود .گرچه
اكثريت كارگران از اعتصاب حمايت كردند ،اما
تنها اقليتى از آنان حامى خيزش مسلحانه بود؛
پس از ويرانىهاى جنگ جهانى اول ،خشونت
در مبارزات سياسى ،حتا در ميان راديكالترين
كارگرها ،امرى نامقبول تلقى مىشد.
 -١٨ريچارد مولر بعدها تقصير را به گردن
شوك حاصل از فاجعهى خيزش ژانويه و
شكست متعاقب اعتصابات در مارس ١٩١٩
انداخت .نك به مولر.١٥٤ :b١٩٢٥ ،
 -١٩در رابطه با نبرد ماه مــارس ،روايت
انتشارنيافته اى از شاهدى عينى  ،فرانتز
بايررزدورف ،موجود است .آرشيو ايالتى برلين
)آرشيوهاى فدرال برلين(.٢ ٠١/٢ IV ٣٠ DY ،
 -٢٠دستورالعملهاى اين مجمع با اين عنوان
منشتر شدهاند:
Protokoll der Verhandlungen des erﬆen
Reichskongresses der Betriebsräte
.٧–.۵ Deutschlands-Abgehalten vom
١٩٢٠ zu Berlin, Berlin ١٩٢٠ Oktober

 -٢١براى اطﻼعاتى كه توانستم در رابطه با
زندگى حرفهاى او پس از اين سالها بيابم،
نك به هافروگه.٢١٦-١٩٨ :٢٠٠٨ ،
برگرفته از« »نقد« ،نقد اقتصاد سياسى،
نقد بُت وارگى ،نقد ايدئولوژى،
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توضيح مترجم :اين متن ،ترجمهى مقالهى ديويد هاروى است در مورد تمايز »كار مولد و كار نامولد« كه سال  ٢٠٠٥در شمارهى دهم
»كمونر« منتشر شده است .در متن حاضر ،هاروى به مرور اجمالى اين تمايز در آثار ماركس مىپردازد و سپس سرنوشت اين تمايز را
نزد ماركسيستهاى ارتدوكس پى مىگيرد .هاروى اگرچه به دنبال تعريفى بديل از اين تمايز است ،به صراحت عنوان مىكند قصدش
اثبات اين مساله نيست كه برداشتهاى ارتدوكس از اين تمايز به كُلى برخطا هستند ،بلكه كارآمد بودن آن ها در دوره ى كنونى مساله
است .عﻼوه بر اين ،هاروى تﻼش مىكند مسير خود را از متفكرانى هم چون آنتونيو نگرى نيز جدا كند؛ چرا كه به اعتقاد او ،آن ها
با كنار گذاشتن اين تمايز خود را يك سره از قابليتهاى انتقادى آن محروم مىكنند .هاروى معتقد است به جاى تﻼش براى تعريف
دقيق اقتصادى اين تمايز ،كه به دليل پيچيدگى ساز و كار كنونى سرمايه راه به جايى نمىبرد ،بهتر است زاويه ى ديد خود را تغيير
دهيم و اين تمايز را از منظر مبارزه ى طبقاتى بازتعريف كنيم :چه نوع تعريفى از اين تمايز ،اتحاد ميان پرولتاريا را قوىتر خواهد كرد
و كدام تعريف موجب شكاف انداختن در صف پرولتاريا مىشود؟ پرسش اين است :اين تمايز قرار است به چه كار »ما« ،و نه به چه
كار سرمايه ،بيايد؟ بديهى است انتشار اين ترجمه به معناى پاسخى نهايى به اين مسالهى مهم نيست ،اما يكى از صورتبندىهاى قابل
توجه از اين تمايز را در اختيار ما مىگذارد.

ھمهی کا ر ھا بر ا ی سر ما یه ا ر ز ش تولید میکنند
و ھمهی ما علیه ا رز ش مبا رز ه میکنیم!
ديويد هاروى
ترجمه ى :هيوا ناظرى

مقدمه
از نظر اغلب ماركسيست ها ،به خصوص
اقتصاددانهاى ماركسيست ،تمايز كار مولد و
نامولد بسيار حائز اهميت است و براى درك
كامل متغيرهايى مثل نرخ ارزش اضافى و
سود و به تبع آن ،درك تحول سرمايهدارى و
گرايش آن به بحران امرى ضرورى است .در
واقع ،معموﻻ فرض بر اين است كه اگر كسى
به اين تمايز باور نداشته باشد ،احتماﻻ هم دلى
چندانى هم با اصول محورى ماركسيسم و به
خصوص نظريهى ارزش ندارد.

)(٣١ :١٩٩٦ Mohun
با اين حال ،برخى ماركسيستهاى بيرون
رشتهى اقتصاد و بسيارى از ماركسيستهاى
غيرارتدوكس ،به خصوص آن ها كه به سنت
اتونوميا )ماركسيست هاى "اتونوميست"(
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تعلق دارند اين تمايز را كنار گذاشتهاند .آن ها
)تلويحا( چنين تمايزى را موهوم مىدانند:

)نگرى ٦٤ :١٩٩١؛ تاكيد از نگرى(][١
اگرچه هر دو سنت فكرى پيوسته بسط پيدا
كردهاند ،هيچ توافقى بين آن ها به وجود نيامده
است .در اين مقاله ،قصد دارم خوانشى ديگر
از تمايزى كه ماركس بين كار مولد و نامولد
قائل مىشود به دست دهم .به نظر من ،نگرى
و ديگران خيلى عجوﻻنه اين تمايز را كنار
مىگذارند و با اين كار ابزار تحليلى مهمى
را كه براى درك مبارزهى ما عليه سرمايه به

٩٢

كار مىآيد كنار مىگذارند .به عﻼوه ،به نظر
من ،بايد طورى به اين تمايز بينديشيم كه به
كار مبارزه بيايد ،نه اين كه مبنايى شود براى
نوعى طبقهبندى كه بتوان به مدد آن »قانون
حركت سرمايه« را تحليل كرد .يعنى بايد از
ستيز سرمايه و كار آغاز كنيم ،از خود فعاليت
انسانى كه تمايز بين كار مولد و غير مولد
از دل آن پديد مىآيد .به اين ترتيب ،تمايز
مذكور بايد بدل شود به مقولهاى گشوده كه
درونى و ذاتى مفهوم ارزش است و نه يكى
از »سنگبنا«هاى آن.
ساختار اين مقاله از اين قرار است :بخش اول،
مرورى مختصر و غير انتقادى است بر متونى
كه ماركس صراحتا در آن ها به تمايز كار
مولد و غير مولد ) (PUPLمىپردازد و البته
نگاهى خواهم داشت به متون برخى مدافعان
دوآتشهى اين تمايز .در بخش دوم ،نگاهى
انتقادىتر دارم و استدﻻل مىكنم كه اگرچه
ممكن است اين موضع ماركسيسم كﻼسيك
به خودى خود اشتباه نباشد ،ولى براى
تفسير مبارزههاى اجتماعى معاصر كه حول
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تﻼشهاى سرمايه براى تحميل كار بىپايان و
به استعمار در آوردن منطقههاى جديد فعاليت
انسان صورت مىگيرد ،چندان راه گشا نخواهد
بود .اما بخش اصلى اين مقاله ،بخش سوم
است .در اين بخش ،من تمايز  PUPLرا از
منظر مقوﻻت مهمى از اين دست مورد بررسى
قرار خواهم داد :ارزش ،كه جوهر آن كار
انتزاعى است ،توليد و كاﻻها ،سرمايه و نيروى
كار .در اين بخش ،استدﻻل من اين است كه
گرايش سرمايه )و تﻼش آن( بر اين خواهد
بود كه همهى كارها را به كارهاى مولد ارزش
تبديل كند .در بخش نهايى مقاله ،يعنى بخش
چهارم ،به اين مساله مىپردازم كه بخش اعظم
فعاليت بشر ،فعاليتهايى هستند كه هم چنان
از ديد سرمايه ارزش توليد نمىكنند و نامولد
باقى ماندهاند )يا نامولد مىشوند( و تمايز بين
كار مولد و نامولد را بايد امرى مشروط به
مبارزهى طبقاتى در نظر گرفت ،يعنى به منزلهى
مقولهاى گشوده .بدين اعتبار ،بحث خواهم كرد
كه چنين دركى مىتواند نسبت بين اين تمايز
و نظريهى كاربنياد ارزش را حفظ كند ،ولى
بر خﻼف اغلب ماركسيستهاى كﻼسيك اين
نسبت را نسبتى درونى به شمار مىآورد .به اين
ترتيب ،قانون ارزش چيزى نيست جز قانون
سرمايه كه بشر تﻼش مىكند آن را تضعيف
كند و بر آن فائق آيد.
 -١آراى ماركس و ماركسيست هاى
كﻼسيك در مورد كار مولد و كار نامولد
 -١-١آراى ماركس در باب تمايز كار مولد
و نامولد
ماركس در كُل آثارش ،از جمله در سه مجلد
كتاب »سرمايه« ،جسته گريخته به اين تمايز
اشاره كرده است .عﻼوه بر اين ،چند جايى هم
به طور مشخص به اين ماله پرداخته است :از
جمله در چند بند از »گروندريسه« )ماركس،
 ،(١٩٧٣در بخشى مشهور به »فصل ششم
منتشر نشده« از جلد اول »سرمايه«» ،نتايج
فرايند بىواسطهى توليد« )ماركس(١٩٧٦ a ،
و مفصلتر از آن ،در فصلى طوﻻنى در بخش
اول نظريههاى ارزش اضافى )ماركس .(١٩٦٩
موضع او نسبتا واضح و شفاف است.
ماركس در كتاب »نظريههاى ارزش اضافى«
بخش »نظريههاى كار مولد و نامولد« را با اين
تعريف شروع مىكند:

ماركس درك خود از كار مولد و نامولد را
بر همين تعاريف استوار مىكند .دو نكته در
اين جا بسيار حائز اهميت است.
اوﻻ ،آن چه اهميت دارد ،شكل اجتماعى است
كه كار تحت آن انجام مىگيرد و نه محتواى
مادى كار:
)ماركس(١٥٢ :١٩٦٩ ،
همين تعريف در »فصل ششم منتشر نشده«ى
سرمايه هم تكرار مىشود:
(١٥٧ :١٩٦٩

)ماركس،

)ماركس :١٩٦٩

)ماركسb :١٠٣٨ ،

١٩٧٦؛ تاكيد از متن اصلى(
و از اين جا تعريف كارگر مولد چنين نتيجه
مىشود:

)ماركس١٩٧٦ b :١٠٣٩ ،؛ تاكيد از
متن اصلى(
بخش دوم تعريف ماركس از كار مولد
در واقع از آدام اسميت گرفته شده ،آدام
اسميت
)ماركس:١٥٧،
 .(١٩٦٩ماركس در »فصل ششم منتشر نشده«
مىنويسد:

)ماركس١٩٧٦ b :١٠٤٣ ،؛ تاكيد از
متن اصلى(
به همين اعتبار ،ماركس كار نامولد را چنين
تعريف مىكند:

(١٥٩
ثانيا ،ﻻزمهى اين كه كارى مولد باشد ،اين
نيست كه محصول آن مستقيما توليد شود ،به
خصوص با توجه به تقسيم كار گستردهاى كه
صورت گرفته است:

)ماركس

(٤٤١٩٧٦-٦٤٣ :a
براى مثال ،از ديد ماركس ،كارهاى سازماندهى،
ايدهپردازى و طراحى محصول و فرايندهاى
توليد ،همه مولد محسوب مىشوند:

)ماركس (١٩٦٩: ١٥٦-٧
ماركس سه نوع كار را مشخصا نامولد مىداند.
اول كار )باز(توليد نيروى كار:

(١٩٦٩:

)ماركس١٦١

)ماركس(١٥٧:١٩٦٩،
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عﻼوه بر اين ،كارگران نامولد ،مثﻼ كارگرانى
كه در بخش گردش مشغول كارند ،علىرغم
اين كه ارزش و ارزش اضافى توليد نمىكنند،
هم چنان بخشى از كارشان بى دست مزد
مىماند يا به عبارتى كار اضافى انجام مىدهند:

)ماركس ١٩٦٩ :١٧٢؛

تاكيد از هاروى(
دوم ،كار نظارت بر كار ديگران هم كه متمايز
از سازمان دهى كار ديگران است ،نامولد به
شمار مىرود:

)ماركس(١٩٧٢ :٥٠٥،
)ماركس(١٩٧٨ :٢٠٩-١٠،

كه سرمايهدار انجام مىدهد( .در عوض ،كار
نامولد كارى است كه مستقيما با درآمد )مزد،
سود ،رانت يا بهره( مبادله مىشود يا كارى كه
هيچ ارزشى توليد نمىكند .مقولهى كار نامولد
شامل كار )باز(توليد پرولتاريا ،فعاليتهاى
نظارتى و كارهاى دخيل در فرايندهاى گردش
مىشود .قانون ارزش به نوعى در مورد كار
نامولد صدق مىكند؛ چرا كه ارزش خدماتى كه
توسط كارگران نامولد ارائه مىشود ،از طريق
زمان كار اجتماعا ﻻزم تعيين مىشود .و ارزش
نيروى كار نامولد هم درست مثل نيروى كار
مولد از طريق هزينههاى )باز(توليد آن تعيين
مىشود .در نهايت ،اين كه كارگران نامولد هم
ممكن است كار اضافى انجام دهند.
 -٢-١ديدگاه اقتصاددان هاى ماركسيست
در باب كار مولد و نامولد
در نظريهى ماركسيستى و اقتصاد ماركسيستى
مى توان چهار موضع اصلى را در مورد
 PULPمتمايز كرد )براى مثال ،رجوع كنيد
به ليبمن  .(١٩٩٢در اين جا من بيش تر به
تعريف تحليلى مىپردازم كه به نظر مىرسد
نزديكترين تعريف به تعريف خود ماركس و
»ارتدوكس«ترين تعريف موجود باشد.
مدافعان سرسخت رويكرد تحليلى عبارتند
از فرد موزلى ،سايمون موهان و انور شيخ و
هم كارانش .كُليت اين موضع و اهميت آن را
مىتوان چنين خﻼصه كرد:

)ماركس(١٩٦٩ :١٥٩،
به همين ترتيب ،ارزش نيروى كار كارگران
نامولد به همان شيوهاى تعيين مىشود كه
ارزش كار هم كاران مولدشان.

)ماركس(١٩٨١ :٤٠٦،
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)ماركس(١٩٨١: ٤١٤ ،
بنابراين ،به طور خﻼصه مىتوان گفت كه كار
مولد  -١كارى است كه مستقيما با سرمايه
مبادله مىشود -٢ .كارى است كه ارزش،
ارزش اضافى و بنابراين ،سرمايه توليد مىكند.
 -٣هر كارى كه نقشى در توليد كاﻻ دارد )براى
مثال كار مديرها يا تكنيسينها ،ولى نه كارى

٩٤

)شيخ و توناك(١٩٩٤:٢٥ ،
از ديد ساوران و توناك ) (١٩٩٩تمايز PUPL
به سه دليل كُلى اهميت دارد .اوﻻ ،فقط كار
مولد است كه ارزش اضافى توليد مىكند و
بنابراين ،يكى از منابع انباشت است .به عﻼوه،
از آن جا كه »مزد كارگران نامولد بايد از همان
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ارزش اضافى پرداخت شود كه كارگران مولد
خلق كردهاند  ...انبوه كارگران نامولدى كه در
اقتصاد سرمايهدارى به كار گرفته مىشوند ،در
واقع مانعى ايجابى در برابر انباشت سرمايه
هستند .ثانيا ،اين تمايز تاثير به سزايى دارد در
تعيين ارزش اضافى ،سرمايهى متغير ،نسبت
آن ها ،نرخ ارزش اضافى و نرخ سود )يا آن چه
مندل »حساب دارى اجتماعى« مىخواند(.
بنابراين ،درك اين تمايز براى درك بحرانهاى
سرمايهدارى بسيار اساسى است .ثالثا ،اين تمايز
براى تحليل مداخﻼت دولت و به خصوص،
»اثر خالص مداخلهى دولت در زمينهى توزيع
درآمد« ضرورى است (١١٦-٧).به عﻼوه ،سه
دليل ديگر هم براى ضرورت اين تمايز ذكر
مىشود كه خاص سرمايهدارى معاصر است:
براى ارزيابى اين كه » -١رشد ناگهانى بخش
خدمات مالى« -٢ ،رشد خدمات مصرفى ،و
 -٣تغييرات در بودجه ى خدمات اجتماعى چه
اثرى بر انباشت سرمايه داشته است(١١٨-٩).
شيخ و توناك بحث خود را با تمايزگذارى
بين »چهار فعاليت عمدهى بازتوليد اجتماعى«
آغاز مىكنند -١ :توليد -٢ ،توزيع -٣ ،حفظ
و بازتوليد اجتماعى ،و  -٤مصرف شخصى.
فعاليت هاى شماره ى يك ،دو و سه ،كار
شناخته مىشوند )مصرف شخصى كار نيست(؛
فقط مورد شماره يك ،يعنى »توليد كه در
آن ابژههاى مختلف و متنوع داراى مصرف
اجتماعى )ارزش مصرف( در فرايند خلق
ابژههايى جديد به كار مىروند ،كار توليدى
اســت (٢١-٢ :١٩٩٤).بنابراين ،كار مولد
زيرمجموعهى اين مقولهى كار توليدى است
و كارى است كه با سرمايه مبادله مىشود و
ارزش اضافى توليد مىكند.
شناسايى كارى كه ارزش اضافى توليد مىكند،
يعنى كارى كه مولد سرمايه است ،بىدرنگ دو
خصيصهى شاخص اين كار را آشكار مىكند:
 -١چنين كارى ،كار مزدى است كه اوﻻ در
ازاى سرمايه مبادله مىشود )يعنى به شكل
سرمايهدارانه به خدمت گرفته شده( -٢ ،كارى
است كه ارزش مصرف خلق مىكند يا تغييرى
در آن ايجاد مىكند )يعنى كارى توليدى است(.
)شيخ و توناك (١٩٩٤ :٣٠
در حالى كه شيخ و توناك از مقولهى كار
توليدى صحبت مىكنند ،ساوران و توناك
) (١٩٩٩تعبير ماركس يعنى كار مولد به طور
عام را به كار مىگيرند،
)ساوران و
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توناك [٢](١٩٩٩ :١٢٠
اين سه مولف معتقدند ،فعاليتهاى توليدى
فعاليتهايى هستند كه طبيعت را تغيير مىدهند
و به همين اعتبار »ميانجى جامعه و طبيعت
هستند« .برعكس،

)ساوران و توناك .(١٩٩٩ :١٢٢
در استدﻻل ايشان ،مفهوم كار مولد به معناى
عام اهميتى اساسى دارد و در آخر مقالهشان
دوباره بر آن تاكيد مىكنند:

)ساوران و توناك
 ١٩٩٩ :١٤٤تاكيد از خود مولفان(
ساوران و توناك در گام بعدى ،نكات زير را
مطرح مىكنند كه در واقع بيش ترشان بازگويى
همان برداشتهاى ماركس از اين تمايز است
كه در بخش قبلى آن ها را به طور خﻼصه
ذكر كردم:
 »كار مولد براى سرمايه كارى است كه ارزشاضافى توليد مىكند(١٢٤)«.
 »كار خانوارهاى دهقانى خودكفا يا كارخانگى تحت شرايط سرمايهدارى« نامولد است
چون ارزش مصرف توليد مىكند نه كاﻻ(١٢٥).
 به همين سياق ،كار توليدكنندگانى كه درزمينهى توليد كاﻻيى ساده مشغولند هم مولد
نيست؛ چرا كه اين توليدكنندگان خودشان
مستقيما مالك ابزار توليدند و از اين رو،
محصول كارشان را مبادله مىكنند ،نه نيروى
كارشان .ساوران و توناك نه تنها پيشهوران
و دهقانان خُ رد را در اين دسته از كار نامولد
مىگنجانند ،بلكه حتا كارگران خانگى را كه
بخشى از نظام مدرن »برونسپارى« شدهاند نيز

٩٥

بيرون اين دسته قرار مىدهند» ،حتا در مواردى
كه ابزار كار و مواد خام توسط سرمايهدار تهيه
مىشود(١٢٥)«.
 »فقط نيروى كارى كه در ازاى سرمايه مبادلهمىشود ،مىتواند نقش منبع كار مولد را در
سرمايهدارى ايفا كند« و در نتيجه ،كار كسانى
مثل »آشپزها ،رانندگان ،باغبانها ،خدمت كاران
خانگى ،و غيره« نامولد محسوب مىشوند.
 مرحله ى سرمايه ى مولد در دورپيمايى M-C…P…C-Mاساس فرايند ارزشافزايى
است و بنابراين ،فقط در اين مرحله است كه
ارزش اضافى توليد مىشود .كارهايى كه در
مراحل ديگر انجام مىشود ،يعنى در مرحله ى
گردش ،نامولدند .گو اين كه اين قبيل كارها
براى فرايند كُلى بازتوليد ضرورى به شمار
مىروند و ممكن است نوعى ارزش مصرف
»توليد كنند«» .كارگرانى كه در قلمرو گردش
در خدمت سرمايه كار مىكنند ،نامولدند،
هم چنان كه كار آن ها نامولد است «.ساوران و
توناك معتقدند،

به عبارت ديگر ،از آن جا كه
فعاليتهاى عرصه ى گردش را نمىتوان جزو
كار مولد به طور عام به حساب آورد .بنابراين،
در سرمايهدارى هم اين قبيل فعاليتها كار
مولد نيستند ١٤٤-٤٥).و .(١٢٨-٣٠
 هم چنين ،نقشها و فعاليتهاى ضرورىديگرى هم مثل كارهايى كه با اجراى قانون
سر و كار دارند ،نامولد هستند(١٣٠).
 برخى از فعاليتهاى حمل و نقل و انباردارىجزو فرايند توليد هستند و بنابراين ،مولدند؛
مشروط به آن كه سرمايه آن ها را به كار گرفته
باشد .ولى ساير فعاليتهايى از اين دست،
يعنى آن دسته كه

)(١٣١-٣٢
 اگرچه سود سرمايه در سپهر گردش ]يعنىسرمايه ى پولى و سرمايه ى كاﻻيى در تمايز
با سرمايه ى مولد[ وابسته به كارگرانى است
كه در استخدام دارد ،ولى هم اين سود و هم
مزدى كه به كارگرانش مىدهد ،بخشى از
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ارزش اضافى كُلى هستند كه كارگران مولد
در حوزهى توليد ايجاد كردهاند(١٣٢).
ساوران و توناك بحث خود را در دو نمودار
خيلى واضح جمعبندى كردهاند و من در شكل
 ١اين دو نمودار را با هم ادغام كردهام .در
اين جا بايد اشاره كرد كه وقتى اين مولفان كار
خانگى را جزو كار نامولد دستهبندى مىكنند
 -چون به زعم ايشان »كارى است كه صرفا

)ساوران و توناك (١٩٩٩ :١٣٥
ساوران و توناك ،فعاليتهاى دولتى را در سه
دسته مىگنجانند .اول ،فعاليتهايى كه »فقط با
بازتوليد نظم اجتماعى در ارتباطند« .كارگرانى
كه اين فعاليتها را انجام مىدهند،

شكل  -١تمايز كار مولد و نامولد از نظر ساوران و توناك )(١٩٩٩

به قصد توليد ارزش مصرف انجام مىگيرد و
نه براى توليد كاﻻ« )١٢٥؛ نكتهى دومى كه در
باﻻ ذكر شد( -در واقع ،اين واقعيت را به كُل
ناديده مىگيرند كه كار خانگى كاﻻيى خاص،
يعنى نيروى كار ،را توليد مىكند )براى مثال،
رجوع كنيد به دﻻ كوستا و جيمز .(١٩٧٢
عﻼوه بر اين ،چنين طبقهبندىهايى مسالهدار
هستند؛ چون
)كافنزيس (١٩٩٩ :١٥٣
ساوران و توناك در ادامه ى بحث خود به
كارگران دولت و بخش خدمات مىرسند.
آن ها تاكيد مىكنند كه آن دسته از كارگران
خدماتى كه نيروى كارشان را با سرمايه مبادله
مىكنند و محصول آن ها )يعنى خدمتشان(
شكل كاﻻ به خود مىگيرد ،كارگرانى مولد
هستند:
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) (١٣٨دسته ى
دوم ،كار دولتى سازمان دهى فعاليت هاى
توليدى درون شركتها و كارخانههايى است
كه دولت مالك آن هاست .اين كسب و كارها،
سرمايهدارانه هستند و هدف شان استخراج
ارزش اضافى از كارگرانشان است؛ پس اين
كارگران ،مولد هستند .و باﻻخره دستهى سوم،
از كارهاى دولتى شامل آن كارهايى است كه به
ارائهى خدمات اجتماعى مىپردازند )خدمات
رفاهى دولت( .برخى از كارگران اين دسته،
»از قبيل زندانبانها يا ماموران ماليات« ،در
واقع ذيل دستهى اول كارمندان دولت جاى
مىگيرند؛ چرا كه »تنها وظيفهى آنها بازتوليد
نظم اجتماعى موجود است «.بنابراين ،كار
آن ها» ،بنا به تعريف نامولد« است .ساير
كارگران بخش خدمات رفاهى دولت ،براى
مثال كارگران خدمات درمانى و آموزش و
پرورش ،ارزش مصرف توليد مىكنند و كار
آن ها ممكن است مولد يا نامولد باشد ،بسته
به اين كه كار آن ها در چه زمينهاى سازمان

٩٦

يافته و آيا اين ارزشهاى مصرفى به عنوان
كاﻻ به فروش مىرسند يا نه .براى مثال،

)(١٣٩
 -٢افول قانون ارزش؟
 -٢-١افزايش كار نامولد
بسيارى از ماركسيستهاى كﻼسيكى كه به اين
تمايز  PUPLپرداختهاند و مدافع آن بودهاند،
در عين حال تخمين و اندازهگيرى متغيرهاى
اصلى ماركسى از قبيل نرخ ارزش اضافى و
نرخ سود را هم مدنظر داشتهاند [٣].مطابق
تحقيقات اين مولفان ،كار نامولد در سالهاى
پس از جنگ جهانى افزايش داشته و متناظر
با آن كار مولد افت كرده است.
براى مثال ،موزلى ) (١٩٨٣تخمين مىزند كه
بين سالهاى  ١٩٤٧-١٩٧٧نسبت كارگران
نامولد به كارگران مولد  ٨٢درصد در اقتصاد
امريكا افزايش داشته است .در سال ،١٩٧٧

)موزلى  (١٩٨٣ :١٨٣بين سال هاى
 ١٩٧٧تا  ،١٩٨٧نسبت كارگران نامولد به
كارگران مولد  ٢٠درصد ديگر هم افزايش
داشته و در  ،١٩٨٧كارگران »نامولد«  ٤٤درصد
شاغﻼن آمريكا را تشكيل دادهاند).موزلى،
 :١٩٩١جدول  A٧و  .(A٨شيخ و توناك هم
تا حد زيادى با او موافقند .آن ها مىپذيرند كه
نرخ كارگران »نامولد« در آمريكا رو به افزايش
است ،ولى معتقدند در دههى  ١٩٨٠هم اين
نسبت باﻻى  ٦٠درصد بوده.
در مورد انگلستان هم ،دادههاى كاكشات و
ديگران ) (١٩٩٥حكايت از اين دارد كه نسبت
مزد كارگران نامولد به سرمايهى متغير )يعنى
مزد كارگران مولد( از  ٢٢درصد در سال ١٩٧٠
به  ١٠٢درصد در سال  ١٩٨٩رسيده ،يعنى
ظرف دو دهه جهشى بالغ بر  ٣٥٠درصد داشته
است .گووِرنر ) (١٩٩٠تعريف نسبتا وسيعترى
از كار مولد را در نظر مىگيرد كه شامل همهى
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كارگران مزدى مىشود ،به استثناى آن هايى كه
براى »خدمات غير بازارى« و آن هايى كه براى
»كار خانگى شخصى« استخدام شدهاند .با اين
حال ،دادههاى او در مورد افزايش نسبت كار
نامولد به كار مولد در آمريكا ،انگليس ،فرانسه
و آلمان هم ماجرايى مشابه همين نويسندگان
قبلى را روايت مىكند.
نسبت نزولى كار مولد به مجموع كُل كارهاى
مزدى ،يا به كار يا فعاليت انسانى در كُل،
دستكم سه مساله طرح مىكند ،هم در مورد
تمايز  PUPLبه طور خاص و هم در مورد
موضوعيت داشتن ماركسيسم به طور كُلى.
مساله ى اول ،سرمايه يك نسبت اجتماعى
است و شيوهى توليد سرمايهدارانه هم صورت
تاريخى مشخصى از مناسبات اجتماعى است.
همانطور كه نظريهپردازان ديگرى مثل السون
) (١٩٧٩و بونفلد ) (٢٠٠١b ,٢٠٠١aتاكيد
كردهاند ،وجه تمايز نقد ماركس از تحليلهاى
اقتصاد سياسى ديگر اين است كه ماركس
مىپرسد:

) Capital

 ١٧٤ :Iتاكيد از هاروى(
بخش اول اين پرسش ،چنان بُرنده است
كه مستقيما به قلب ماجرا مىزند و ماهيت
منحرف مناسبات اجتماعى سرمايهدارانه را
برمﻼ مىكند :چرا فعاليت خﻼقانه ما در مقام
انسان ،يعنى كار ،شكل اجتماعى ارزش يا كار
انتزاعى را به خود مىگيرد؟ ولى كُل نيرويى
كه پشت اين تمايز بالنده  PUPLوجود دارد،
در واقع از بُرندگى اين پرسش مىكاهد؛ چرا
كه با وجود مقوله ى كار نامولد ،ما هم يك كُل
خواهيم داشت و هم زيرمجموعهاى در حال
گسترش از فعاليتهاى انسانى كه علىرغم آن
كه توامان هم تابع شيوهى توليد سرمايهدارى
است و هم براى آن ضرورت دارد ،ولى ارزش
خلق نمىكند ،يعنى در قالب ارزش به بيان در
نمىآيد.
مسالهى دوم مربوط مىشود به بخش دوم
پرسش ماركس:
در اين جا
هم مىبينيم كه وقتى وجود كار نامولد را
تصديق مىكنيم ،تيزى و ب ُرندگى اين پرسش
از دست مىرود .براى مثال چطور بايد اين
مساله را حﻼجى كرد كه ارزش يك جفت

نگاه _ دفتر سى و ششم

كفش نايك چهار پنج برابر كفشى است با
همان كيفيت ،ولى بى نام و »بدون لوگو«؟ اگر
كُل فعاليت خﻼقانهاى كه در طراحى )سواى
طراحى فيزيكى كفشها( و بازاريابى محصول
نايك به كار رفته نامولد است و چيزى به
ارزش كفش اضافه نمىكند ،در اين صورت
بايد ارزش كفشهاى نايك و كفشهاى »بدون
لوگو« يكى باشد .به اين ترتيب ،تنها نتيجهاى
كه مىتوان گرفت ،اين است كه قيمت فاصلهى
چشم گيرى از ارزش گرفته است .چطور بايد
اين پديده را تبيين كرد؟][٤
مساله ى سوم به همين بحث قبل مربوط
مىشود ،ولى خيلى واضحتر از قيمتگذارى
كاﻻهاى نهايى به استراتژىهاى سرمايهدارانه
در مبارزه ى طبقاتى ربط دارد .مقوﻻتى كه
ماركس طرح مىكند ،نرخ ارزش اضافى و
نرخ سود و بحث او در مورد استراتژىهاى
سرمايهدارانهى ارزش اضافى مطلق و نسبى،
ابزارهاى مناسبى براى فهميدن مبارزه ى
طبقاتى به دست مىدهد .وقتى اين ابزارها را
در مورد كار نامولد به كار مىبنديم ،بدقلق
مىشوند و كارايى خود را از دست مىدهند.
بياييد فعﻼ كار نامولد را كنار بگذاريم يا فقط
مبارزه ى طبقاتى كارگران مولد در نظر بگيريم.
استراتژى افزايش ارزش اضافى مطلق ،مستلزم
افزايش طول روز كارى است .بدين ترتيب،
زمان كار ﻻزم و در نتيجه ارزش سرمايهى
متغير  Vثابت مىماند ،ولى زمان كار اضافى
و در نتيجه ارزش اضافى  Sهر دو افزايش
مىيابند .نرخ ارزش اضافى و نرخ سود ،هر
دو ،افزايش مىيابند؛ چرا كه در هر دو مورد
صورت كسر افزايش يافته ،ولى مخرج ثابت
مانده است )با اين فرض كه ارزش سرمايهى
ثابت يا همان  Cثابت باشد( .در استراتژى
ارزش اضافى نسبى ،سرمايه موفق مىشود
بهرهورى را طورى باﻻ ببرد كه زمان كار ﻻزم
و در نتيجه  Vكاهش يابد ،و اين نيز منجر به
اين مىشود كه زمان كار اضافى و  Sافزايش
يابد ،در حالى كه طول روز كارى ثابت مانده
است .در اين حالت هم ،نرخ ارزش اضافى
افزايش مىيابد؛ چون نه تنها صورت كسر
افزايش داشته ،بلكه مخرج كسر هم كاهش
داشته است .ولى اثر آن بر نرخ سود مبهم است.
چون هم صورت و هم مخرج كسر افزايش
داشته؛ چرا كه ﻻزمهى اين استراتژى افزايش
ارزش سرمايهى ثابت ،يعنى  ،Cاست .بدين
ترتيب ،استراتژى ارزش اضافى نسبى باعث
افزايش نرخ ارزش اضافى و افزايش تركيب
ارگانيك سرمايه ) (C/Vمىشود.

٩٧

حال بياييد كار نامولد را هم در نظر بگيريم .بنا
به نظر ماركس ،و بسيارى از ماركسيستهايى
كه تمايز  PUPLرا مىپذيرند ،هزينه هاى
نامولد از جمله مزد كارگران نامولد ،در واقع
از ارزش اضافى كسر مىشود .مسلما نفع
سرمايه در اين است كه اين هزينههاى نامولد
را كاهش دهد؛ چون هرچه اين هزينهها كم تر
باشد ،مقدار ارزش اضافى كه براى انباشت
باقى مىماند بيش تر خواهد بود .همانطور
كه در حوزهى كار »مولد« ديديم ،اين جا هم
دو استراتژى وجود دارد كه سرمايه مىتواند
از آن طريق به اين هدف دست يابد :سرمايه
يا مىتواند كارگران نامولد را مجبور كند )يا
سعى كند آن ها را مجبور كند( تا ساعتهاى
بيش تر يا با شدت بيش تر كار كنند ،يا مىتواند
تكنولوژى جديدى وارد كار كند تا همان ميزان
كار را عده ى كم ترى كارگر نامولد انجام دهند.
مسلما اين جا هم اين دو استراتژى به ترتيب
با ارزش اضافى مطلق و نسبى متناظرند ،ولى
تميز دادن آن ها مشكلتر است؛ چون اصطﻼح
مبهم هزينههاى نامولد كه از ارزش اضافى
كاسته مىشود ،نمىتواند آثار متمايز آن ها را
نشان دهد .با توجه به افزايش بنگاههاى نامولد،
تحليل فرايندهاى كار مستلزم اضافه كردن
ﻻيههاى نظرى كامﻼ جديدى به كار ماركس
است كه به نظر من به پيچيدگى آن نمىارزد.
رويكرد نظرى شيخ و توناك ،كه از دو نرخ
متمايز استثمار صحبت مىكنند ،مسلما چنين
هدفى را دنبال مىكرده:

)شيخ و توناك (١٩٩٤ :٣١
شكى نيست شيخ و توناك معتقدند ،سرمايه و
كار مولد شرايط كار نامولد را تعيين مىكنند.
با اين حال ،اين دو مشخص نمىكنند كه اين
امر تحت چه فرايندى انجام مىگيرد .و در
واقع ،خودشان هم »تعجب مىكنند« از اين كه
»مزد كارگران مولد و نامولد آن قدر نزديك به
هم است« و بعد هم نتيجه مىگيرند ،كه نرخ
استثمار اين دو نوع كار نيز »به شدت مشابه
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يك ديگر است)«.همان؛  ١٥٠و (٢٢٤
 -٢-٢درك بحران سرمايهدارى
به نظر مىرسد تفاسير نويسندگان مختلف از
بحران سرمايهدارى در دهههاى  ١٩٧٠و ١٩٨٠
نيز مويد محدوديتهاى تمايز ماركسيستى
كﻼسيك ميان كار مولد و نامولد باشد .موزلى
) (١٩٩٩تا آن جا پيشمىرود كه مىگويد:

).(١٠٣-٤
موزلى با اين فرض به دنبال »صورتبندى
نظريهى ماركسى نرخ متعارف سود« است،
نظريه اى كه در آن سرمايه ى متغير )مزد
كارگران مولد( از »جريان سرمايهى نامولد«
متمايز است و سرمايهى ثابت )مولد( نيز از
ذخيرهى سرمايه نامولد [٥](١٠٨).سپس نتيجه
مىگيرد،

)(١١١
به عﻼوه ،موزلى درمىيابد كه افزايش ٧٢
درصــدى نسبت مزد كارگران نامولد به
سرمايهى متغير ،طى سالهاى  ،١٩٤٧-١٩٧٧به
احتمال زياد به دليل افزايش  ٨٣درصدى نسبت
عدهى كارگران نامولد به كارگران مولد بوده
كه از  ٠.٣٥به  ٠.٦٤رسيده ،در حالى كه نسبت
مزد آن ها »كم و بيش ثابت مانده است(١١٣)«.
موزلى دستهبندىهاى جديدى هم ارائه مىكند،
از جمله نقش نسبى رشد بازدهى و بهرهورى
كار تجارى و مالى )كار در حوزهى گردش( و
كار نظارتى .نتايج اصلى او از اين قرارند-١ :
كار بخش تجارى حدود دو سوم كُل افزايش
كار نامولد را شامل مىشود؛ كار مالى و نظارتى
هر كدام حدودا نيمى از ماباقى افزايش را به
خود اختصاص مىدهند -٢ .افزايش نسبى كار
بخش تجارى عمدتا به دليل رشد آهستهتر
بهرهورى در اين حوزه نسبت به حوزهى
كار مولد است -٣ .افزايش نسبى كار مالى
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عمدتا به دليل رشد سريعتر بازدهى بانكها
در مقايسه با بازده كارمولد است ،كه موزلى
دليل آن را استفادهى گستردهتر از چكهاى
شخصى براى پرداختها مىداند -٤ .افزايش
نسبى در كار نظارتى  -كه در مقايسه با كار
مولد  ٨٦درصد افزايش يافته و از  ٠.٠٧در سال
 ١٩٥٠به  ٠.١٣در سال  ١٩٨٠رسيده است -به
احتمال زياد ناشى از بزرگ تر شدن بنگاهها،
افزايش نرخ عضويت اتحاديهها ،نرخ پايينتر
بيكارى و تﻼش مديران براى افزايش نفوذ و
كنترل خود بر كارگران مولد است(١٥١-٥١).
در تحليل موزلى دو نكته به چشم مىآيد.
اول اين كه مىگويد ،در واقع »نرخ متعارف
سود« عامل مهم ترى براى توضيح بحران
سرمايهدارى است ،تا نرخ ماركسى سود كه
كار نامولد را ناديده مىگيرد .اين گفته هم اين
پرسش را طرح مىكند كه نرخ ماركسى ]سود[
به چه كار مىآيد و هم او را ناگزير مىكند
بحث مفصلى را ،كه در باﻻ به آن اشاره شد،
پيش بكشد .دوم اين كه ،اگرچه دستهبندىهاى
جديد و شواهد تجربى او بسيار روشن گرند،
در واقع كاركردشان اين است كه فعاليتهاى به
اصطﻼح »نامولد« را در كانون توجه قرار دهند؛
فعاليتهايى كه بيرون از حيطهى نظريه ى
كاربنياد ارزش قرار مىگيرند.
شيخ و توناك ) (١٩٩٤رويكردى كامﻼ متفاوت
اتخاذ مىكنند .گسترهى نتايج تجربى آن ها
مشابه موزلى است ،ولى آن ها به متغيرهاى
ماركسى توجه دارند ،نه متغيرهاى متعارف .از
ديد آنها ،نرخ ارزش اضافى و نرخ سود تقريبا
در همهى دورههاى پس از جنگ افزايش داشته
و به اين ترتيب ،به نظر مىرسد آن ها منكر
وجود هر نوع دورهى بحران واقعى در اقتصاد
آمريكا هستند .براى مثال ،آن ها مىنويسند:

)شيخ و توناك ١٩٩٤ :١٣٢؛ تاكيد از
شيخ و توناك(
استدﻻل شيخ و توناك نه تنها مبارزه ى طبقاتى
و نيروى طبقهى كارگر را ناديده مىگيرد ،بلكه
آن را انكار مىكند .در اين تفسير ،مبارزاتى كه
در اياﻻت متحده و مناطق ديگر در اواخر دههى
 ١٩٦٠و  ١٩٧٠صورت گرفت ،پشت افزايش
»عينى« كار نامولد پنهان مانده است .ولى اگر
از منظر ديگرى به قضيه نگاه كنيم ،متوجه
مىشويم كه اين افزايش كار »نامولد« بخشى از
واكنش سرمايه به اين مبارزات اجتماعى بوده
است .هرچه باشد ،سربازان ،سياهپوستان ،زنان
خانهدار ،دانش جويان و ديگران بايد ساكت
مىشدند؛ از يك طرف ،با سركوب شديد و
از طرف ديگر ،با جلب رضايت و اين ها يعنى
پليس بيش تر و هزينههاى اجتماعى بيش تر
كه هر دو »نامولدند« .براى مثال ،هزينههاى
اجتماعى دولت  -در زمينهى تامين اجتماعى،
تامين درآمد ،بيمه ى پزشكى ،بهداشت و
درمان ،آموزش و حقوق و مزاياى سربازان
بازنشسته  -از  ٥درصد  GDPدر سال ١٩٥٠
به  ١١.٦درصد در  ١٩٨٠رسيد كه تقريبا دو
سوم اين افزايش فقط در دههى  ١٩٧٠صورت
گرفته است).ادارهى آمار اياﻻت متحده ،سال
(١٩٩٥
بخش ديگرى از واكنش سرمايه به بحران
دهه ى  ،١٩٧٠عبارت بود از دست كارى
قيمت ها به خصوص قيمت نفت كه به
نوبهى خود بر بسيارى از قيمتهاى ديگر اثر
گذاشت .با باﻻ بردن تورم ،درآمدهاى واقعى
كم تر مىشود و ارزش دوباره به سرمايه منتقل
مىشود).كليور ١٩٨١؛ ميدنايت نوتز كالكتيو
١٩٩٢؛ اوپنهايم  ١٩٧٦-٧٧به نقل از كليور
 .(٢٠٠٠ولى از ديد شيخ و توناك ،شوك
قيمت نفت صرفا يك شوك بود و هيچ ربطى
به مبارزه ى طبقاتى در اياﻻت متحده نداشت.
 -٢-٣سئوال اين نيست كه »حقيقت
دارد؟« ،سنوال اين است كه »به كار
مىآيد؟«)ماسومى(١٩٨٧ XV :
قصد ندارم نظريهى ماركسيستى كﻼسيك در
مورد تمايز  PUPLرا به كُلى رد كنم .شايد
اين كار اصﻼ ممكن نباشد و شايد نظريات
ماركسيستهاى ارتدوكس در مورد اين تمايز
مطابق چهارچوب فكرى خودشان انسجام
كافى داشته باشد .ولى به نظرم ماركسيسم

٩٨
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ارتدوكس قادر نيست مسالهاى را كه به نظر
من بنيادى است درك كند ،مسالهى تحميل
بى پايان كار از سوى سرمايه كه مدام به
عرصههاى بيش تر و بيش ترى از فعاليت بشر
تسرى مىيابد؛ كارهايى كه عمدتا »نامولد«
هستند و مبارزات بسيارى حول اين تحميل
صورت مىگيرد .بنابراين ،ادعاى من اين نيست
كه تمايز ارتدوكس ميان كار مولد و نامولد
»غلط« يا »خطا« است ،فقط مىگويم كه اين
تمايز براى درك مبارزات طبقاتى چندان مفيد
نيست ،يعنى به »كار« نمىآيد .اختﻼف ما از
جنس اختﻼف هاى منطقى صورى نيست،
بلكه اختﻼف در تفسير و منظر است .نزد
ماركسيستهاى كﻼسيك ،اين تمايز احتماﻻ
مقولهاى منطقى و مبنايى براى تحليل است،
ولى هدف من اين است كه آن را به منزلهى
مقولهاى گشوده از نو تفسير كنم؛ تمايزى
كه بىواسطه كمك خواهد كرد ،تا مبارزه و
آن چه را از مبارزه پديد مىآيد درك كنيم[٦].
اين كارى است كه تﻼش مىكنم در دو بخش
بعدى مقاله به انجام برسانم.
 -٣همهى كارها مولدند
 -٣-١كار انتزاعى ،جوهر ارزش
(a١٩٧٦

)ماركس :٦٤٤

)براى مثال ،رجوع كنيد به كليور
(٢٠٠٠
حال بياييد دقيقتر به كار انتزاعى بپردازيم.
از ديد ماركس ،كار انتزاعى
از چنين كارى انتظار ديگرى
نمىتوان داشت:
)ماركس  (a١٩٧٦ :١٢٨به
قول د آنجليس ،عبارت »صرفنظر از شكل
صرف شدنش« را مىتوان اين طور فهميد:
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) .١١٠از ترجمه مشايخى*(
و نشان مىدهد كه »كار انتزاعى سرشتى از
خودبيگانه ،تحميلى و بىپايان دارد «.كار از
خودبيگانه است؛ چون فعاليت كارى هم چون
نيرويى خارجى در برابر كارگر پديدار مىشود،
بيرون از كنترل مستقيم او:
)ماركس  (a١٩٧٦ :٢٢٦از آن جا كه
كار ازخودبيگانه ،هم چون نيرويى خارجى
پديدار مىشود ،چنين كارى
،
يعنى اجبارى است).ماركس (a١٩٧٦ :٣٢٦
و از آن جا كه كار انتزاعى بنا به تعريف
كارى است منتزع از كار انضمامى و منتزع
از خصايص مفيد و مصرفى كار انضمامى،
نمىتوان آن را با دستهى مشخصى از نيازها
محدود كرد ،نه نيازهاى توليدكننده)ها(ى
مستقيم اش ،نه نيازهاى فرد يا افرادى ديگر
مثل ارباب فئودالى كه كار مازاد را تصاحب
مىكند ،بل چنين كارى بىپايان است» ،توليد
براى توليد« است).د آنجليس ،١١١-١٣ :١٩٩٥
شامل ارجاعات به ماركس(
ولى دقيقا همين سرشت ازخودبيگانه ،تحميلى
و بىپايان ،ويژگى عرصهى در حال گسترش
فعاليت انسانى تحت سرمايه دارى است.
دانشآموزان و دانش جويان در مدرسه و
دانش گاه با آزمونها و امتحانهاى بسيارى
مواجه مىشوند و فشار آن را از سنين پايين
و پايين تر حس مى كنند .كار مدرسه كار
ازخودبيگانه است :محتواى آن را نيروهايى
بيرونى تعيين مى كنند )معلمان و عمدتا
سرفصلهاى درسى دولتى( و معطوف است به
قبولى در آزمونها ،كسب مهارتهاى مشخص
و »قابل انتقال« و البته »قابليت به استخدام در
آمدن «.كار مدرسه تحميلى است» :بايد كارت
را در مدرسه خوب انجام دهى ،اگر نه مثل
فﻼنى مىشوى«» ،اگر مدرك نگيرى« .و نهايتا
كارى است نامحدود» :آزمون براى آزمون«.
معلمان و والدين ،به خصوص مادران ،نيز
فشارى مرتبط و مشابه تجربه مىكنند .شرط
اين كه والدين »خوب« و »مسئول«ى باشيد،
اين است كه »بهترين شروع ممكن در زندگى«
را براى فرزندتان فراهم كنيد» ،بهترين مدرسه«
را پيدا كنيد و هر كارى ﻻزم است انجام دهيد تا
فرزندتان در آن مدرسه ثبت نام شود ،در انجام
تكاليف اش به او كمك كنيد و غيره .و از قرار،
همهى اين ها متاثر است از دور بىپايان آخرين
تحقيقات و القائات دولتى و نيز قصههاى

٩٩

ترس ناك .هميشه بايد تﻼش كرد »والدين
بهترى« باشيم ،كار »بهترى« براى فرزندانمان
انجام دهيم .بنابراين ،نفس كار والد امروزى
و مدرن بودن مىتواند ازخودبيگانه ،تحميلى
و بىپايان باشد .مثالهاى بىشمارى وجود
دارد كه مصداق كار ازخودبيگانه ،تحميلى و
بىپايان ،خواه مزدى و خواه غير مزدى ،هستند.
اين تلقى از كار انتزاعى  -و به تبع ارزش-
آن را به واقعيتى ملموس بدل مىكند ،همان
»غيرحسانى بودن« فعاليت ازخودبيگانه،
تحميلى و بىپايان).رجوع كنيد به د آنجليس
١٩٩٦؛  .(٢٠٠٤چنين واقعيت ملموسى
همانقدر قابل اطﻼق به كارى است كه در
چرخه ى بازتوليد سرمايه انجام مىشود ،يعنى
) *LP-M-C (MS)…P…LPرجوع كنيد به
كليور  (٢٠٠٠:١٢٣كه در مورد كارى كه در
دورپيمايى صنعتى اجرا مىشودM–C{LP, ،
 .’MP}…P…C‘–Mدر واقع ،اين دو به هم
متصل اند :گسترش كار صنعتى روى چرخه ى
بازتوليد نيز اثر مىگذارد .هم چنين واضح است
كه چنين تلقى اى از كار انتزاعى ،آن را مقولهاى
مبارزاتى مىفهمد :چطور مىتوان انتظار داشت
اوضاع متفاوت باشد ،وقتى موجوداتى حسانى
مجبور به انجام كارهايى فاقد حسانيت هستند؟
جنبهى مهم ديگرى از كار انتزاعى كه تا اين جا
بدان نپرداخته ايم ،مساله ى هم ارزسازى و
سنجشپذيرى ]به واسطهى معيارى مشترك[
است .از ديد ماركسيسم كﻼسيك ،آن فرايند
»انتزاع واقعى« كه كارهاى انضمامى ناهم گون
و مختلف را سنجشپذير مىكند ،فرايند مبادله
در بازار است:

)موهان  ١٩٩٦ :٣٣تاكيد از هاروى(
پس از اين منظر ،كارى نامولد خوانده مىشود
كه از طريق مبادله در بازار سنجشپذير نشده
است .ولى به اعتقاد من ،بازار فقط يكى از
مكانيسم هاى اجتماعى براى سنجش پذير
كردن كارهاى انضمامى ناهم گن است .در
واقع ،بازارها ابزارى انضباطى براى سرمايهاند:
كارهاى انضمامى به اين دليل سنجشپذير
مىشوند كه عامﻼن منفرد مجبورند محكها
يا هنجارهاى اجتماعى بازار را برآورده كنند
يا از آن ها جلو بزنند).رجوع كنيد به مطلب
د آنجليس در همين شماره از »كمونر«،
 (٢٠٠٥ولى بازارها فقط يكى از بىشمار ابزار
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موجودند و سرمايه اغلب تركيبى از بازارها و
برنامهريزىها را به كار مىگيرد .عﻼوه بر اين،
سنجشپذير كردن هيچ وقت »تمام و كمال«
اتفاق نمىافتد :سنجشپذير كردن يك فرايند
است )فعل است و نه اسم!( و تابع مبارزه
است .آن چه اصطﻼحا »بازار آزاد« خوانده
مىشود ،هيچ وقت واقعا آزاد و نامحصور
نيست .سرمايههاى خصوصى  -از بزرگ ترين
شركتهاى جهانى گرفته تا كوچكترين كسب
و كار خُ رد -همواره براى كسب قدرت سياسى
تﻼش مىكنند ،تا بتوانند بر ساختار بازار و
تعيين قيمتها اثر بگذارند ،هم قيمت نيروى
كار و هم قيمت ساير كاﻻها .و البته طبقه ى
كارگر نيز به نوبهى خود و به انحا مختلف
براى كسب قدرت سياسى تﻼش مى كند،
تا به نفع خودش بر بازار و قيمتها  -به
خصوص قيمت نيروى كار -اثر بگذارد .اين
كه ماركس در بخش عمدهاى از كتاب »سرمايه«
فرض را بر اين مىگيرد كه مبادلهى نابرابر
وجود ندارد ،صرفا براى سادهسازى معادﻻت
اتخاذ شده است .و اگرچه ماركس به تفصيل
توضيح نمىدهد ،ولى واضح است مُرادش از
آن »عنصر اخﻼقى و تاريخى« در تعيين ارزش
نيروى كار ،در واقع همان مبارزه است.
به همان نسبت كه كه ماهيت توليد به نحوى
فزاينده اجتماعىتر و هم يارانه تر مىشود،
سرمايههاى خصوصى كه كار هم يارانه را
استثمار مىكنند نيز براى تعيين اجرت فردى
استراتژى هاى مختلفى را به كار مى بندند.
دغدغهى اين استراتژىها هم حفظ انضباط
و سلسله مراتب است و هم معادل ساختن
»موثر و كارآمد« مزد هر كارگر با ارزش نيروى
كارش .و اين امر مستلزم تصميمگيرىهاى
اجرايى يا »سياسى« يا ساختارهاى »شبه
بــازارى« )"بازارهاى داخلى"( است .البته
سازمانهاى دولتى هم كه عموما كار »نامولد«
را به خدمت مى گيرند ،به استراتژى هاى
مشابهى روى آوردهاند [٧].تصميمات »داخلى«
سرمايههاى خصوصى نهايتا بايد توسط بازار
»خارجى« رد يا قبول شوند و معموﻻ اين بازار
»خارجى« همان بازار جهانى است .البته مىتوان
گفت اين بازار جهانى در واقع دولت -ملتها
را نيز برحسب »رقابتى بودنشان« ارزيابى
مىكند و بدين ترتيب ،تصميمهاى »سياسى«
يا »شبه بازارها«شان را قضاوت مىكند[٨].
اگر بپذيريم كه دولت -ملتهاى منفرد بر
سر جذب و ابقاى سرمايههاى خصوصى در
مرزهاى خودشان با يك ديگر رقابت مىكنند
)براى مثال ،رجوع كنيد به مجموعههاى بونفلد
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و هالووى ١٩٩١؛ ١٩٩٥؛ كﻼرك  ،(١٩٩١در آن
صورت پارامترهايى مثل نحوهى سازماندهى
كار دولت و »كارآمدى« آن و نيز كميت و
»كيفيت« كار نامولد غيرمزدى مادران و سايران،
درست به اندازهى نظام مالياتى ،چهارچوب
حقوقى و ميزان زيرساختها در اين رقابت
مهم اند[٩].
در واقع ،مسالهى سنجش يا مقايسه و قانون
ارزش ،مسالهاى غامض و بغرنج است ،ولى
نبايد فراموش كنيم كه پيوند ميان كار و سرمايه
در واقع مشكل سرمايه است ،نه ما.
)ماركس
 (١٩٧٦ a :١٣٩هر روز مشكلتر مىشود؛
چرا كه توليد و بازتوليد مدام اجتماعىتر و
اشتراكىتر مىشود و وابستگى هر دو آن ها بر
»خرد عمومى« مدام افزايش مىيابد و محصول
يا »كاﻻ« ماهيتى گذراتر و بىدوامتر مىيابد.
همين گرايشها باعث شده كه متفكرانى مثل
آنتونى نگرى قانون ارزش را كنار بگذارند[١٠].
با اين حال ،آن دسته از آدمها كه چيزى نيستند
جز سرمايه ى تشخص يافته  -خواه سرمايهى
خصوصى يا سرمايهى دولتى  -هر روز ارزش
و معيار آن را ارزيابى مىكنند و در مورد آن
حكم صادر مى كنند .مديران ،تكنسين ها،
متخصصان منابع انسانى ،حساب داران و
انواع و اقسام متخصصان در مورد قيمتها
و قيمت نيروهاى كار متناسب با آن تصميم
مى گيرند .اين تصميم ها همه ى حوزه هاى
توليد ،بازتوليد و به اصطﻼح »گردش« را در
بر مىگيرد .برخى از اين تصميمها جايى بين
بازار محلى و بازار جهانى ،كه همان قاضى
نهايى است ،محك مىخورند و اجرا مىشوند
و برخى ديگر خود ساختار بازار)ها( را متحول
مىكنند [١١].تصميمگيرندگان »خوب« پاداش
مىگيرند و تصميمگيرندگان »بد« تنبيه خواهند
شد) .در سطوح »باﻻتر« ساختارهاى اجرايى و
مديريتى ،آن هايى كه تصميمگيرندگان »خوب«
را تشويق )يا تنبيه( كردهاند و تصميمگيرندگان
»بد« را تنبيه )تشويق( كردهاند ،خودشان تشويق
)يا تنبيه( مىشوند و قسعلىهذا (.در نهايت،
كاركرد همهى تصميمات اتخاذ شده در اين
چهارچوب ،تحكيم ارتباط ميان ارزش و كار
است و اين كه عمﻼ كار انضمامى را به كار
انتزاعى تقليل دهند .آيا اين همان قانون ارزش
نيست؟
اقتصاددانان ،متخصصان آمار ،بوروكراتها،
كارمندان دولتى ،تﻼش مى كنند جنبه هاى
بيش تر و بيش ترى از زندگى را تحت
سلطهى متر و معيارهاى جديد در آورند؛

١٠٠

چهارچوبهايى كه بتوان با آن عمل كردها را
محك زد و بهرهورى را اندازه گرفت .شاهد
مثال آن» ،پرولتاريزه شدن« تخصصهاى متعدد
و اعمال تغييرات سازمانى در بخش عمومى
است كه به مدد واژگانى از قبيل »كيفيت«،
»بازدهى« و »ارزش پول« انجام مى گيرد.
)پوليت ١٩٩٣؛ كركپاتريك و مارتينز لوسيو
١٩٩٥؛ كﻼرك و نيومن  (١٩٩٧مثﻼ ،جداول
رقابتى مدارس و بيمارستان ها را در نظر
بگيريد؛ در دانش گاهها ،آژانسهاى كنترل
كيفى ،آيين نامه ى ارزيابى پژوهشى و ديگر
جداول رقابتى را داريم).رجوع كنيد به هاروى
 (٢٠٠٠در فرهنگ لغاتمان عبارتى از اين
دست به چشم مىخورد» :بهترين عمل كرد«،
»شاخصهاى عمل كرد«» ،بهينهكاوى« .از يك
طرف ،به موردى برمىخوريم مثل پاتريشا
آموس ،مادرى كه در ماه مى  ،٢٠٠٢بنا به
قانون آموزش پرورش مصوبهى سال ١٩٩٦
به  ٦٠روز زندان محكوم شد )و نهايتا دادگاه
تجديدنظر به  ٢٨روز زندان حكم داد(؛ چون
اجازه داده بود دخترانش از مدرسه جيم
شوند).موريس و اسميترز٢٠٠٢ ،؛ گيﻼن
 (٢٠٠٢از طرف ديگر ،شاهد آنيم كه دولت
براى تشويق جوانان به تحصيل در مدرسه و
كالج ،برنامههايى آزمايشى در دست دارد كه
شامل پرداخت مبلغى تا سقف  ٤٠پوند در
هفته به دانشآموزان ،مشروط به حضور و
عمل كرد رضايتبخش ،آن هاستDfES ).
 (box K ,٦ chapter :٢٠٠٣در واقع ،مىتوان
تﻼشهاى اقتصاددانهاى نئوكﻼسيك براى
تخمين ]قيمت[ »اقبال دوباره به مدارس«،
تشخيص الگوى مشاركت در بــازار كار
)كار مزدى در برابر توليد خانگى( ،خلق
مفاهيمى مثل »سرمايه ى اجتماعى« و غيره
را گواه دو چيز دانست :يكى ،گسترش
ماهيت انتزاعى انواع مختلف كار  -خواه
مزدى و خواه غيرمزدى -و ديگرى ،بخشى
از استراتژى سرمايهدارى براى سنجشپذير
كردن كارهاى انضمامى ناهم گون .اگرچه
شايد برخى اين اتفاقها را تقبيح كنند و آن
را »به استعمار كشيدن« علوم اجتماعى توسط
»دژ اقتصاددانها« بدانند ،واقعيت اين است كه
اقتصاد نئوكﻼسيك از اين حيث بسيار جلوتر
از ماركسيسم ارتدوكس است[١٢].
 -٣-٢توليد و كاﻻ
»فقط آن كارى مولد است كه مستقيما در
فرايند توليد و براى ارزشافزايى سرمايه
صرف شود)«.ماركس ١٩٧٦ b :١٠٣٨؛ تاكيد

www.negah1.com

ممكن است از منظر اخﻼقى خاصى »اجتماعا
توسط هاروى تغيير يافته(
ﻻزم« به حساب نيايند ،يعنى ثروت جديدى
)ماركس ١٩٧٦ b :١٠٣٩؛ تاكيد توليد نكنند .همين كافى است كه چنين فعاليتى
نتيجهى انتزاع كار انسان است و براى شخص
از ماركس(
ديگرى ارزش مصرفى توليد مىكند ،و آن
شخص ديگر هم معموﻻ خود سرمايه است
)ماركس (١٩٦٩: ١٧٢
كار مولد كارى است كه با فرايند توليد درگير )چه در قالب فرد چه در قالبى كُلى[١٣](.
است ،فرايندى كه معموﻻ نقطه ى مقابل خُ رده فروشان محصوﻻت را به فروش
فرايند گردش ،نظارت يا فعاليتهاى ناظر مىرسانند ،نه اين كه صرفا آن ها را دست
به حفظ نظم اجتماعى به شمار مىرود .به به دست كنند و به همين منظور آن ها از
عﻼوه ،محصول كار مولد بايد شكل كاﻻ به تكنيكهاى مختلفى براى جلوگيرى از دزدى
خود بگيرد .پس بايد ماهيت توليد و كاﻻ را استفاده مى كنند .بدين ترتيب ،آن ها هم
براى سرمايهى فردى ارزش مصرف فراهم
بررسى كنيم.
گرايش غالب ماركسيستهاى كﻼسيك ،اين مىكنند  -چون تضمين مىكنند كه ارزش
است كه كاﻻ را چيز در نظر بگيرند ،حتا اگر كاﻻهايش حفظ شده و در شكل پولى تحقق
آن كاﻻ يك خدمت باشد .از اين قرار ،پس مىيابد -و هم براى سرمايه در معناى عام،
از آن كه سرمايه نيروى كار و ابزار توليد را چون از مناسبات مالكيت مراقبت مىكنند.
خريدارى كرد ،يك چيز  -كاﻻ -توليد مىشود ارائهدهندگان كارت اعتبارى )مصرفكننده(
و بعد از آن ديگر اين چيز وجود دارد تا زمانى هم براى كارگران و هم براى سرمايه ارزش
كه به فروش برسد  -ارزش آن تحقق بيابد -و مصرف فراهم مى كنند ،كه در هزينه ها
شريك اند .از ديد سرمايه ،اعتبار هم درست
بنابراين،
)»سرمايه« ،جلد مثل خدمات خُ ردهفروشها ،اين ارزش مصرف
يك (٢٥٠ :در عين حال ،به منظور تسهيل را به دنبال دارد كه به سرمايه امكان مىدهد
دقيقهى تحقق ،يعنى دقيقهى  ،C-Mكارفرماى ارزش كاﻻهايش را راحتتر محقق سازد.
توليد كننده ى )مولد( كاﻻ ،بازارياب ها و ارزش مصرف كارت اعتبارى براى كارگران نيز
تبليغات كنندگان ،ارائه دهندگان كارت اعتبارى همان لذت دست رسى سريعتر به ارزشهاى
و خُ رده فروشان را نيز به استخدام مىگيرد .اين مصرفى است .هم چنين اگر كارتهاى اعتبارى
خدمات )نامولد( صرفا درون دقيقهى  C-Mنبودند ،بسيارى از كارگران به كُلى از برخى
ارزشهاى مصرفى محروم مىماندند.
جاى مىگيرند ،يعنى در چرخهى گردش.
استدﻻل من اين است كه فعاليتهايى كه در تبليغات نيز براى سرمايهى فردى ارزش
حوزهى »گردش« و بازتوليد )نظم اجتماعى( مصرفى فراهم مى كند ،يعنى تحقق ارزش
شركت دارند و نيز بروندادهاى آ ها ،نه تنها كاﻻهايش در قالب پول و سود را تسهيل
»اجتماعا ﻻزم« هستند )كه گمان مىكنم همه مى كند .همان طور كه هانت پيش تر نشان
در اين مورد توافق داريم( ،بلكه شكل كاﻻ داده ،تبليغات
به خود مى گيرند .يعنى اين فعاليت ها و
) (١٩٧٩ :٣٢٢ولى تبليغات
خروجىهاشان هستى دوگانهاى مىيابند كه
شامل ارزش و ارزش مصرف است .بدين و گستردهتر از آن ،برندينگ نقش بسيار
ترتيب ،چنين فعاليتهايى واقعا بخشى از مهمترى ايفا مىكنند و براى كارگران هم )در
فرايند توليدند .پيشاپيش در بخش  ٣.١نشان مقام مصرفكننده( ارزش مصرف به دنبال
دادهام كه چطور بخش گستردهاى از كارهاى دارند .هدف برندينگ ) در اين مورد ،بىشك
انضمامى مىتوانند به كار انتزاعى تقليل داده بايد ارجاع داد به كﻼين  (٢٠٠٠توليد كيفيت
شوند ،اتفاقى كه هماكنون در جريان است .خيالى و غيرجسمانى محصوﻻت است و از اين
پس احتماﻻ واضح است كه اين فعاليتهاى حيث ،برندينگ مسلما ارزش مصرفى كاﻻها
»گردش« و بازتوليد شامل كار انتزاعى مىشوند را تغيير مىدهد [١٤].در واقع از حيث ارزش
و بنابراين ،مولد ارزشاند .در اين جا به بررسى مصرف ،احتماﻻ هرگز نمىتوان محصول در
ارزشهاى مصرفى توليد شده مىپردازم .هيچ قالب ملموس آن را از برند جدا كرد ،يعنى
كس نمىگويد فعاليتهاى موسوم به »گردش جدا كردن كيفيت جسمانى و اثيرى كاﻻها
صرف« مثل فروش )در تقابل با كار »مولد« ممكن نيست .مثﻼ اگر كفش نايك بپوشيم،
حمل و نقل كاﻻها به محل مناسب و غيره( صرفا يك كفش ورزشى نپوشيدهايم ،بلكه
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١٠١

مىتوانيم )وانمود كنيم( مايكل جردن ،تايگر
وودز ،ﻻنس آرمسترانگ يا رونالدو هستيم.
ما نه صرفا كاﻻيى ملموس ،بلكه هويت نيز
مىخريم .بدين ترتيب ،به قول نگرى ):١٤٢
(١٩٩١
] [١٥و ][١٦
استفاده از مفهوم كار غيرمادى در اين جا مفيد
است .ﻻتزاراتو اين مفهوم را چنين تعريف
مىكند» :كارى كه محتواى اطﻼعاتى و فرهنگى
كاﻻ را توليد مىكند «.ولى كار غيرمادى فقط
به تبليغات يا برندسازى از كاﻻهاى منفرد
نمىپردازد:

)همان(١٣٣-٣٤ :
اين مناسبات بسيار پيچيدهتر از آنند كه بشود
مفصل به آن ها پرداخت ،ولى مىتوان دو
نمونه از اين پيچيدگىها را مثال زد .اول اين
كه ،كارهاى غيرمادى غالبا در ازاى مزد انجام
نمىشود يا فقط »پاداش«هايى كوچك به آن ها
تعلق مىگيرد و ممكن است انجامدهندگان
اصﻼ آن را كار تلقى نكنند .مثﻼ ميزبانان
چترومهاى  AOLخدمات خود را در ازاى
دست رسى »مجانى« به اينترنت يا دست-
رسىهاى ويژهى ديگر ارائه مىدهند).رجوع
كنيد به مارگونللى ١٩٩٩؛ ترانووا  (٢٠٠٠يا
مىتوان به شرح كﻼين ) (٢٠٠٠رجوع كرد
كه نشان مىدهد چطور »شكارچيان چيزهاى
باحال« در واقع از »سبك خيابانى« بچههاى
سياهپوست محلهى برانكس يا حتا سبك لباس
پوشيدن تظاهراتكنندگان ضد سرمايهدارى
بهره بردارى مى كنند» .شكارچيان چيزهاى
باحال« كارگرانى مزدبگيرند .برعكس ،آن هايى
كه سبك لباس پوشيدنشان مورد بهرهبردارى
قرار مىگيرد ،مزدى دريافت نمىكنند .دوم
اين كه ،اغلب مرز قاطعى بين نقش »تبليغ
كننده« و »تبليغ شونده« وجود ندارد ،آن هم
به دليل آن چه اصطﻼحا »همافزايى« خوانده
مىشود .براى مثال ،اسپايس گرلز** براى
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كوكاكوﻻ تبليغ مىكنند ،ولى اين كار هم زمان
نشانهى حمايت كوكاكوﻻ از اسپاس گرلز هم
هست .ديويد بكام محصوﻻت متعددى را تبليغ
مىكند ،ولى بازتوليد متعدد تصوير او در كنار
برندهاى »كول و باحال« در عين حال ،تبليغ
برند ديويد بكام هم هست .همانطور كه قبﻼ
اشاره كردم ،و در پانويس شماره ى ده شرح
دادم ،شدت پيچيدگى مناسبات موجب شده
نويسندگانى مثل هارت و نگرى به اين نتيجه
برسند كه امروز توليد ارزش »وراى معيار و
سنجش« صورت مىگيرد و مدافعان تمايز
 PUPLهم اين قبيل كارها را نامولد بخوانند.
به نظرم ،هر دو ره يافت مسالهساز هستند .از
يك طرف ،هارت و نگرى اين مساله را ناديده
مىگيرند كه  -همان طور كه در بخش  ٣-١به
اجمال نشان دادم -سرمايه مدام مىكوشد متر
و معيارهايى را ابداع و تحميل كند كه نيازش
به معيار و ارزيابى را رفع و رجوع كنند.
هارت و نگرى مختارند به اين نتيجه برسند
كه
): ٣٧٥
 ،(٢٠٠٠ولى مسلم است كه »قدرت« دست از
تﻼش برنداشته و »ناممكن« بودن اين پروژه
مستقيما ناشى از مبارزات ما عليه تقليل و
تحويل زندگى به متر و معيار است [١٧].از
آن طرف ،به نظر مىرسد ماركسيستهاى
كﻼسيك هم از پيوندهاى بىشمار بين كار
مزدى و كار غيرمزدى» ،امر اقتصادى« و
امر اجتماعى ،توليد و بازتوليد غافل اند) .به
عنوان نمونه رجوع كنيد به كافنزيس (١٩٩٩
گويى هر دو ره يافت معتقدند ،مسالهى معيار
و ارزيابى مشخصا مربوط به قرن نوزدهم )يا
بخش »مولد«( بوده )يا هست(.
 -٣-٣نيروى كار به منزلهى كاﻻيى توليد
شده
)ماركس (١٩٧٦ a :٧٦٤
ماركس صراحتا كار توليد و بازتوليد نيروى
كار را بيرون از حوزهى كار مولد قرار مىدهد
و اغلب ماركسيستهاى كﻼسيك هم در اين
مورد از او پيروى كردهاند و آن را نامولد يا
غيرمولد خواندهاند .به نظر مىرسد امروز ديگر
چنين موضعى كم تر و كم تر قابل دفاع باشد.
براى متمايز كردن انواع مختلف بازتوليد نيروى
كار چند نكته را بايد مدنظر قرار داد ،اين كه
اوﻻ آيا اين فعاليت متوجه )باز(توليد انسانها
در مقام انسان است يا )باز(توليد انسانها در
مقام كاﻻى نيروى كار )كاركرد اين فعاليت(
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و ثانيا آيا كارى مزدى است يا غير مزدى )فرم
آن() .رجوع كنيد به جدول يك(

جدول  -١نمونههايى از كار بازتوليد
كاركرد
)باز(توليد انسان به ماهو انسان

)باز(توليد انسان به منزلهى نيروى كار

غيرمزدى
 -١ -١بازتوليد بيولوژيكى »طبيعى«،
جنبههاى مربوط به تهيه و تدارك غذا،
بهداشت و درمان درون خانواده و گروه

 -١-١جنبه هاى متعدد وظايف والدين
مثﻼ قوانين پايهاى جامعهى سرمايهدارى:
»دزدى نكن«

مزدى
 -٢-١بازتوليد بيولوژيك »مصنوعى« ،جنبههاى
خدمات درمانى دولتى و خصوصى

 -٢-٢خدمات آموزشى ،پليس ،ارتش ،نظام
قضايى و غيره» ،فرهنگ سرمايهدارى«

سايمون موهان در مورد بازتوليد نيروى كار
مىنويسد:

)موهان (١٩٩٤ :٣٩٨
»نيروى كار يك كاﻻى توليد شده نيست،
بلكه جنبه ى كاﻻيى شده ى انسان هاست.
انسانها طى هيچ فرايند ارزشافزايى توليد
نمى شوند .شايد مطالعهى فرايند كارى كه
)باز(توليد انسانها را به عهده دارد فوايدى
داشته باشد ،ولى مناسباتى كه در اين فرايند
دخيل اند مناسبات طبقاتى نيستند ،هيچ مالكيت
خصوصى در ابزار )باز(توليد مورد نظر در كار
نيست كه به تبع ،افرادى كه فاقد چنين مالكيتى
هستند را طرد كند ،كارى كه در اين بين انجام
مىشود كار مزدى نيست ،و چنين )باز(توليدى
نه با هدف توليد براى فروش انجام مىگيرد
و نه با هدف توليد براى سود)«.همان (٤٠١:

١٠٢

)موهان (١٩٩٦ :٣٨
براى مثال ،مسالهى آموزش را در نظر بگيريد.
معموﻻ در همهى كشورها ،افرادى كه به
آموزش خصوصى دست رسى داشتهاند از
آموزش بهترى برخوردارند ،تا آن هايى كه فقط
به مدارس دولتى متكى بودهاند .دستهى اول
مىتوانند مزدهاى باﻻترى درخواست كنند،
يعنى ارزش نيروى كار آن ها باﻻتر است .در
بسيارى از كشورها ،به خصوص در انگلستان،
مدارس با يك ديگر رقابت دارند ،آن هم بر سر
اهداف مختلفى كه پاى برگزارى آزمونهاى
مداوم از دانشآموزان را به ميان مىآورد .به
نسبت موفقيتى كه هر مدرسه در اين رقابت
كسب مىكند ،منابع باﻻترى هم نصيب اش
مىشود و به تبع اين ماجرا مزد و پاداش
باﻻترى براى مدير آن به هم راه دارد و خود او
در مقام مدير به »بهترين« معلمهايش تشويقى
مىدهد .اهداف آموزشى اغلب مطابق نيازهاى
سرمايه تعيين مى شوند :دانش آموزان بايد
انضباط بيابند تا بتوانند سر وقت حاضر شوند،
»مهارتهاى قابل انتقال« كسب كنند و غيره.
مسايل علمى نيز مهمتر از مسايل علومانسانى
به شمار مى روند .فرهنگ اتخاذ »رويهى
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]آموزشى[ مناسب«*** يا دقيقتر بگوييم
»رويهى ]آموزشى[ برتر«**** را مىتوان
بخشى از فرايندى دانست كه طى آن مدارس
مجبور مى شوند از بين »تكنولوژى هاى«
مختلف »كارآمد«ترين آن ها را انتخاب كنند.
به همين سياق ،نظامهاى آموزشى كشورهاى
مختلف هم با يك ديگر مقايسه مىشوند و
در اين ميان شاخصهاى اصلى اقتصاد مثل
شاخص بهرهورى و نرخ رشد نقش مهمى
ايفا مىكنند .همان طور كه پيش تر در بخش
 ٣-١اشاره كردم ،اين همان داورى و قضاوت
بازار جهانى است .دغدغهى نظام آموزش،
بازتوليد انسانها در مقام نيروى كار است كه
عمدتا معلمانى مزدبگير مجرى آن هستند .به
اين ترتيب ،آموزش در بخش  ٢-٢جدول يك
جاى مىگيرد[١٨].
نابرابرىهاى مشابهى در حوزه ى بازتوليد
بيولوژيكى انسان هاى جديد و بازتوليد
بيولوژيكى خود وجود دارد .براى مثال،
مىتوان به مسالهى سﻼمت اشاره كرد كه
هم نتيجه ى تغذيه ى مناسب است و هم
دست رسى به خدمات بهداشت و درمان.
واقعيت كامﻼ روشن است )جاى هيچ شكى
نيست( :افراد فقير از سﻼمت كم ترى نسبت
به ثروت مندان برخوردارند و به تبع ،قابليت
كسب درآمد آتىشان ،يعنى ارزش نيروى
كارشان ،كم تر است .ما مىتوانيم با لوازم
آرايشى ،جراحىهاى زيبايى ،خياطهاى گران
قيمت ،رژيم غذايى خاص ،باشگاههاى ورزشى
و غيره ظاهر خود را تغيير دهيم .با اين كار،
در واقع قدرت را در بازتوليد روزمره ى
خود به منزلهى انسان ،يا درستتر بگوييم به
منزلهى نوع خاصى از انسان ،اجرا مىكنيم .از
بسيارى جهات ،اعمال چنين كنترلى قدرت ما
را افزايش مىدهد و در عين حال ،اغلب شكل
كاﻻ را به خود مىگيرد :هزينهى عضويت در
باشگاهها بايد پرداخت شود ،رژيمهاى غذايى
خاص كه با ميوهها و سبزيجات تازه هم راه
است معموﻻ گران تر از چيپسها و شكﻼتها
و غذاهاى فستفودى هستند .مسالهى جالب
توجه در اين ميان ،رويكرد مردم  -كه عدهشان
رو به افزايش است -نسبت به فعاليتهايى
است كه براى »آمادگى جسمانى و فيتنس« خود
انجام مىدهند .از ديد بسيارى ،سﻼمت جسمى
مناسب ،ديگر پيامد فرعى فعاليتهاى جسمى
مفرح و لذتبخش هم راه با يك رژيم متعادل
طبيعى نيست ،بلكه بايد از طريق برنامههاى
ورزشى »علمى« و »كارآمد« چنين سﻼمتى را
به دست آورد و حفظ كرد و همين خودش
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انسانها ،پاى مناسبات طبقاتى در ميان است
و ثانيا مناسبات سرمايهدارانه ،همان جدايى
انسانها از شرايط توليد است ،يعنى به وجود
آوردن نيروى كار از انسانها .در بخش بعدى
اين بحث را مفصلتر دنبال مىكنم

به وظيفهاى شاق بدل شده است :زمانى كه
صرف چنين »ورزش«ى مى شود بايد به
حداقل برسد و اگر راه داشته باشد بايد آن
را با فعاليت ديگرى تركيب كرد [١٩].به اين
ترتيب ،رسيدن به يك ظاهر جسمى معين و
حفظ آن براى بسيارى تبديل به فعاليتى كارى
شده ،فعاليتى كه حتا كار اجتماعا ﻻزم خاص  -٣-٤سرمايه چيست؟
خود را هم دارد .ميزان فشارى كه افراد مختلف
براى پيروى و پايبند ماندن به اين رژيمهاى
)ماركس :٣٠٥
آمادگى جسمانى حس مىكنند ،متفاوت است،
١٩٧٥؛ تاكيد از خود ماركس(
ولى مسلم است شمار افرادى كه ناچارند براى
حفظ شغل خود ظاهر خاصى را حفظ كنند
رو به افزايش است .براى مثال ،چاقى ديگر
صرفا معضلى فمينيستى نيس،ت بلكه معضلى
طبقاتى هم هست.
از نمونه هاى ديگر اين ماجرا مىتوان به
)ماركس (١٧٣ :١٩٦٩
پــروژه ى ژنوم انسانى ،تحوﻻت پزشكى
سرسام آور و شبيه سازى)كلون كردن( در
درمان نابارورى اشاره كرد .هدف همهى
)ماركس :٧٢٣
آن ها اين است كه بتوانند خود بلوكهاى
(a١٩٧٦
سازندهى زندگى را كنترل كنند ،ولى در واقع
اين تحوﻻت ،آخرين پيامدهاى يك قرن مبارزه سرمايه يك نسبت اجتماعى است .طبق
بر سر بارورى هستند).براى مثال ،رجوع كنيد ويژگى سرشتنماى اين نسبت اجتماعى،
به فدريچى  (٢٠٠٤يكى از نكات جالب در طبقهاى از مردم كنترل شرايط يا ابزارهاى
مورد بسيارى از مسايل مربوط به بازتوليد توليد را به دست دارند ،در حالى كه طبقهى
بيولوژيكى ،اين است كه مرز بين خانههاى ديگرى از مردم به جز توانايى كار كردن چيز
جدو ِل شماره يك را مغشوش مىكند .براى ديگرى ندارند و بنابراين ،از شرايط توليد جدا
مثال ،ويژگى چشمگير بسيارى از شهروندان شدهاند .سرمايه همان نسبت اجتماعى ستيز اين
آمريكايى ،دندانهاى »بىنقص« آن هاست .دو طبقه است ،طبقهى سرمايهدار و طبقهى
ولى چنين »هنجار« دندانپزشكى  -كه مستلزم كارگر .ستيز هم بر سر نحوهاى است كه كار با
هزينههاى باﻻى دندان پزشكى است -تا چه شرايط توليد تركيب مىشود ،يعنى ستيز بر سر
حد انسانها را در مقام انسان بازتوليد مىكند تحميل كار و هم بر سر نحوهاى كه اين جدايى
حفظ مىشود ،يعنى بر سر شيوهاى كه طبقهى
و تا چه حد بازتوليد نيروى كار است؟
بىشك ،فمينيستهاى طرف دار »مزد براى سرمايهدار و طبقهى كارگر بازتوليد مىشوند.
كار خانگى« و ديگر نظريهپردازان »كارخانه ى )براى مثال ،رجوع كنيد به د آنجليس(٢٠٠١ ،
اجتماعى« مدت هاست كه به جنبهى ارزشساز ماركس در كتاب »نظريههاى ارزش اضافى«
كار نامولد پى بردهاند).براى مثال ،دﻻ كوستا و مىنويسد:
جيمز ١٩٧٢؛ فورچوناتى  (١٩٩٥هدف من اين
است كه برخى از استدﻻلهاى آن ها را بسط
دهم ،تا طيف وسيعترى از فعاليتهاى بازتوليد
)ماركس
موجود را در بر بگيرد و از آن مهمتر ،اين مساله
را طرح كنم كه اين فعاليتها بيش تر و بيش تر ١٩٧٢ :٤٢٢؛ تاكيد از هاروى( هم چنين مىتوان
تابع »محكزنىها و ارزيابىهاى مقايسهاى« ،اين صورتبندى را در قالب جدايى و ستيز
»هنجارهاى اجتماعى« و غيره مىشوند .به ميان كار زنده و كار مرده نيز فهميد يا به قول
خصوص فعاليت بازتوليد مدام دارد تابع معيار هالووى ) ،(٢٠٠٢به منزلهى ستيز ميان آن ها
و ارزيابى مىشود و بيم آن هست كه زمانهاى كه كار انجام مىدهند و آن ها كه آن چه انجام
كار اجتماعا ﻻزم )هم راه با انضباط و تحول( شده را تصاحب مىكنند.
را وضع كند .همانطور كه مثالهاى باﻻ نشان اگر سرمايه را به منزلهى جدايى )يا در واقع
دادند ،واضح است كه اوﻻ در جريان )باز(توليد فرايند جدا كردن ،باز هم رجوع كنيد به
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هالووى  (٢٠٠٢كارگر از سرمايه )يا فعاليت
از حاصل فعاليت( بدانيم و اگر كار مولد
كارى است كه سرمايه توليد مىكند ،در آن
صورت مىتوان كار مولد را آن بخشى از
فعاليتهاى انسانى بدانيم كه اين جدايى را
بازتوليد مىكند و آن را در ابعادى فزاينده
توليد مىكند .هميشه همينطور بوده است.
با اين حال ،زمانى كه توليد تقريبا فقط توليد
چيزها يا كاﻻهاى فيزيكى بوده ،چشمپوشى
از توليد و بازتوليد هم زمان اين جدايى ميان
سرمايه و پرولترها سادهتر بود .اما همان گونه
كه ماركس نوشته است:

)ماركس١٩٧٦ a ٧٢٤:؛ تاكيد از

هاروى(
با توجه به افزايش كارهاى بخش خدمات و
ديگر پديدههاى »فراساختارى« ،تلقى انگارهى
جدايى به عنوان مقوله ى محورى سرمايه
بيش از هميشه ضرورى است .انواع و اقسام
فعاليتهايى كه غالبا »نامولد« )ولو ضرورى(
قلمداد مىشوند ،در واقع جدايى كار از شرايط
توليد را )باز(توليد مىكنند و بنابراين ،بايد به
منزلهى كار مولد فهميده شوند ،حتا اگر چيزى
توليد نكنند .بديهى است كه چنين فعاليتهايى
اغلب يا در قلمرو نظام حقوقى و قضايى
اتفاق مىافتد  -كه مقوم قوانين حافظ مالكيت
خصوصى هستند] -[٢٠يا حتا از آن بيش تر ،در
قلمرو »فرهنگ«  -كه مروج و مشوق كنار آمدن
با مناسبات اجتماعى سرمايهدارى است  -يعنى
مشوق كنار آمدن با اين جدايى [٢١].بنابراين،
به قول نگرى:

)(١٩٩٦ :١٥٧
 -٤كار مولد و نامولد و قانون ارزش
در بخش قبل ،من مقولهى كار مولد در بحث
ماركس را از چند زاويه مورد بررسى قرار
دادم ،يعنى از زاويهى :ارزش كه جوهر آن
كار انتزاعى است؛ توليد كاﻻها ،كاﻻيى كه
وجودى دو وجهى دارد ،يعنى ارزش و ارزش
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مصرف؛ نيروى كار؛ و سرمايه به منزلهى
رابطهى اجتماعى مبتنى بر جدايى .بحث ما
اين بود كه در يك جامعهى سرمايهدارى،
همهى كارها گرايش به اين دارند كه تقليل
يابند به كار انتزاعى ،يعنى كارى ازخودبيگانه،
تحميلى و بىپايان كه در عين حال به واسطهى
ساز و كارها و معيارهاى مختلف سنجشپذير
شده است و احتماﻻ حكم نهايى در اين زمينه
به عهدهى بازارهاى جهانى است و بنابراين،
همهى كارها گرايش دارند كه مولد ارزش
باشند .هم چنين نشان داديم كه بسيارى از
فعاليتهايى كه معموﻻ آن ها را متعلق به
»ساحت محض گردش« يا نظارت مىدانند،
در واقع بخشى از ساحت توليد هستند؛ ساحتى
كه در آن هم ارزش مصرف و هم ارزش ،يا
به عبارتى كاﻻ ،توليد مىشود .هم چنين نشان
داديم كه نيروى كار عوض آن كه فقط »جنبهى
كاﻻيى شدهى انسانها باشد« ،مىتواند در واقع
به منزلهى كاﻻيى توليد شده قلمداد شود .در
نهايت ،اين مساله طرح شد كه اگر سرمايه
را رابطهاى اجتماعى بدانيم  -كه از طريق
آن كار از شرايط توليد جدا مىشود -در آن
صورت ،كار مولد را بايد هر فعاليتى دانست
كه اين جدايى را حفظ مىكند و بسط مىدهد.
بنابراين ،مىتوان با سيريل اسميت )(١٩٩٦ :٨٧
موافق بود كه مىگويد »در جامعهى حاضر،
كار مولد هيچ معنايى ندارد جز توليد در
قلمرو سرمايه«.
بنابراين ،همهى كارها مولدند .ولى...
 ...ولى قلمروى سلطهى سرمايه يكپارچه
نيست ؛ هرگز چنين نبوده و هرگز چنين
نخواهد بود .ما انسانيم و نه ماشين هاى
خودكار .به عﻼوه ،سرمايه براى بقاى خود به
وجود ما در مقام انسان محتاج است).رجوع
كنيد به كافنزيس  (١٩٩٠على رغم آن كه
مجبور به انجام كارهايى »غيرحسانى« هستيم،
هم چنان موجوداتى حسانى باقى مىمانيم.
درست همانطور كه سرمايه به هزار شيوه
مىكوشد همهى زندگى را به كار انتزاعى
مولد ارزش تقليل دهد ،ما نيز به هزار شيوهى
مختلف مقاومت مىكنيم و تﻼش مىكنيم تن
به اين تقليل ندهيم .بسيارى از فعاليتهايى
كه انجام مىدهيم ،جدايى ما از شرايط توليد
را رقم مىزند ،ولى در عين حال به شيوههاى
متعددى نيز براى فائق آمدن بر اين جدايى
مبارزه مىكنيم؛ براى شكل دادن به مناسباتى
مبتنى بر انسانيت مشتركمان و نه مناسباتى
مبتنى بر مالكيت-كاﻻ .چنين كُنش هاى
مقاومتى ،كُنشهاى انسانى ،كُنشهايى براى
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فراتر رفتن از شكل كاﻻيى ،كُنشهاى »خود
ارزش افزايى«)نگرى  ،(١٩٩١براى سرمايه
ارزش توليد نمىكنند .آن ها سرمايه را توليد
و بازتوليد نمىكنند ،بلكه از منظر سرمايه
كُنشهايى نامولدند[٢٢].
ولى كارهاى مولد و نامولد درهم آميختهاند.
اگر كُليت جامعه را مدنظر قرار دهيم ،اين
درهم آميختگى به صورت فرمهاى فركتال
به نظر مىرسد .فعاليتهاى مولد و نامولد -
فارغ از اين كه در چه ابعادى آن ها را در نظر
بگيريم  -نطفهاى از قطب مخالف خود را در
بر دارد .در سطح »ماكرو« ،حتا در انقﻼبىترين
جنبشها هم عناصرى هست كه مىتواند به
تصرف سرمايه در آيد .براى مثال ،مىتوان
از تصاوير انقﻼب روسيه و شعارهاى »ضد
كار« دههى هشتاد آگهىهاى تبليغاتى خوبى
ساخت] ،[٢٣در حالى كه ظاهر و پوشش
ضد سرمايهدارانهى بچههاى خيابان در اين
فصل را ممكن است در كتواك فصل آينده
ببينيم .از سوى ديگر ،حتا منضبط ترين،
منقادترين و مولدترين نيروهاى يك كارخانه
ممكن است ناگهان دست از كار بكشند و
اعتصاب كنند .در سطحى ميكرو ،بسيارى از
گروههاى »انقﻼبى« به دليل تاكيدشان روى
انضباط ،سلسله مراتب ،نقشهاى تخصصى و
كميتها )تعداد نشريات فروخته شده ،تعداد
اعضا ،تعداد تظاهراتكنندگان( و غيره ،ممكن
است به سادگى ساختارهاى سرمايهدارى و
مناسبات اجتماعى را بازتوليد كنند ،در حالى
كه كارمندان »خوشآمدگو«ى سوپرماركتها و
گارسنهاى بله قربانگو اگر تُرش رو و بدعنق
باشند ،نامولد خواهند بود.
بنابراين ،بايد كار مولد و نامولد را به منزلهى
مقولههايى گشوده درك كنيم ،مقولههايى از
سنخ مبارزه .همهى كارهاى مىتوانند مولد يا
نامولد باشد يا به عبارت بهتر همهى كارها به
هر دو سو گرايش دارند .اين كه يك فعاليت
كارى انضمامى مشخص ارزش توليد مىكند
يا نه ،در آميخته است با مبارزه ى طبقاتى .در
حالى كه سرمايه كوشش مىكند همهى زندگى
را زير سلطهى خود در آورد ،و همهى كارها
را به كار مولد ارزش ،به كار انتزاعى )و در
نتيجه( به كار )مولد( بدل كند ،طبقهى كارگر
)يا در واقع انسانيت( كوشش مىكند نامولد
باشد و فعاليتهايش را از چنگ ارزش رها كند
و به وراى ارزش دست يابد .طبق اين تلقى،
مىتوانيم نسبت بين تمايز كار مولد و نامولد
با نظريهى كاربنياد ارزش را حفظ كنيم ،ولى
عوض آن كه اين تمايز »سنگ بنا«ى نظريهى
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كاربنياد ارزش،يعنى مقدم بر آن باشد)موهان:
 ،(١٩٩٦ :٣١اين نسبت درونى خواهد بود.
مبارزه ى كارگر عليه قانون ارزش ،همان
مبارزهى او عليه كار مولد است[٢٤].
بنابراين ،از منظر طبقهى كارگر چنين برداشتى
مىتواند نوعى استراتژى يا امرى سياسى )نگاه
كنيد به كليور (٢٠٠٠ ،نيز به شمار برود،
يعنى مجالى فراهم مــىآورد ،تا فعاليت ها
و استراتژىهاى مختلف را از منظر صريح
و روشــن ميل به گــذار از شيوهى توليد
سرمايهدارى ارزيابى كنيم .بدين ترتيب ،اين
پرسش كه »آيا اين فعاليت براى سرمايه،
مولد ارزش است يا نامولد اســت؟« ،در
واقع صورتبندى مجدد همان تلقى گروه
ساليداريتى است از » كُنش معنادار براى
انقﻼبىها در برابر كُنش بىحاصل و مضر«
)ساليداريتى  ،(١٩٦٧ولى اين بار در بسترى
فراتر از دوگانهى انقﻼبيون در برابر تودهها.
نهايتا ،چنين تلقى اى مجال تفسير معنادارى از
اين گفتهى ماركس را فراهم مىكند كه
)ماركس :٦٤٤
 (a١٩٧٦اگر برخى از كارگران مولدند و برخى
ديگر نامولد ،ولى هر دو توسط سرمايه استثمار
مىشوند و تحت انقياد سرمايه هستند ،آن گاه
كارگران نامولد هم نيكبختتر از كارگران
مولد نيستند .بدين ترتيب ،گُزارهى ماركس،
گُزارهاى بىمعناست .اگر دريابيم كه كارگر
مولد همهى كسانى هستند كه تحت انقياد
مناسبات اجتماعى سرمايه در آمدهاند ،يعنى
همهى آن هايى كه به كار انتزاعى ازخودبيگانه،
تحميلى و بىپايان مشغول اند ،آن گاه جملهى
ماركس واجد نيروى بيش ترى خواهد شد.
از سوى ديگر ،آن كارگرى كه مىتواند از
رئيس اش ،دقيقه ها ،ساعتها يا روزهاى
زندگىاش ،را پس بگيرد؛ كارگرى كه بتواند
مثل ميلتون ،چنان توليد كند كه گويى »ماهيت
خود را فعال ساخته«)ماركس ،(a١٩٧٦ :١٠٤٤
به راستى كارگرى نيكبخت است[٢٥].
***
منبع:

در »دموكراسى راديكال« ،دريافت از:

https://radicald.net/kp5e

** ) Spice Girlsيك گروه موسيقى زنانه ،كه
در سال  ١٩٩٤در بريتانيا ايجاد شد و شهرتى
جهانى يافت(.
*** Good practice
**** beﬆ practice
***
پىنوشت:
] [١هارت و نگرى در كتاب »امپراتورى«
مى نو يسند :

)(٢٠٠٠ :٤٠٢
] [٢ماركس اين پرسش را كه به طور كُلى چه
نوع كارى در همهى دورههاى تاريخى و مستقل
از مناسبات اجتماعى مفروض كار مولد است،
بىفايده مىدانست).رابين(١٩٧٣ :٢٦٠ ،
] [٣در واقع ،اين مباحث نظرى از دل كار تجربى
اين نويسندگان برآمده است .مثﻼ در اندازهگيرى
نرخ ارزش اضافى ،مخرج كسر همان ارزش
نيروى كار مولد يا  Vاست ،در حالى كه مزد كار
نامولد از ارزش اضافى يا همان  Sكه در صورت
كسر قرار دارد ،كم مىشود .بنابراين ،براى
محاسبهى دقيق نرخ ارزش اضافى ﻻزم است
تمايز بين كار مولد و نامولد كامﻼ روشن باشد.
] [٤يكى از منتقدان )ناشناس( كه با اين مقاله
هم دلى نداشته ،مىگويد:

https://thecommoner.org/wp-content/
Da v i d -H a rv i e - /٠ ۶ /٢ ٠٢ ٠ /u p l oa d s
All-Labour-is-Productive-andUnproductive.pdf

* ماسيمو د آنجليس» ،فراسوى پارادايمهاى
فنى و اجتماعى :خوانش سياسى كار انتزاعى به
منزلهى جوهر ارزش« ،ترجمه عادل مشايخى،
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مسلما
نظريههاى مونوپلى مىتواند براى تبيين تفاوت
قيمت كفشهاى نايك به كار رود ،ولى مسالهى
برندينگ و خلق و حفاظت از مونوپلىها ،از
جمله آن چهارچوب هاى حقوقى )حقوق
مالكيت فكرى( كه اين مونوپلىها در آن خلق

١٠٥

و محافظت مىشوند ،هم چنان به قوت خود
باقى است و از منظر ماركسيسم كﻼسيك ،اين
قبيل كارها بيرون از حوزهى قانون ارزش قرار
مىگيرند .در واقع ،در نمودارى كه اى.پى.
تامپسون از » ُمــدل ماركسيستى منظومه ى
شمسىوار آلتوسر« ارائه مىدهد» ،كار نامولد«
به خوبى و بى هيچ مشكلى در كنار »سياست«،
»قانون«» ،اثر زيباشناختى« و غيره در روبنا جاى
مىگيرد.
]CRP=P/K=(S–Uf)/(C+US)=(S/V– [٥
Uf/V)/(C/V+US/V)=(RS–UF)/ CC+US

كه در آن  CRPمخفف نرخ متعارف سود
است p ،سود كُلى است K ،سرمايهى كُلS ،
ارزش اضافى V ،و  Cبه ترتيب سرمايهى )مولد(
متغير و ثابت اند و  Ufو  USبه ترتيب جريان
سرمايهى نامولد و ذخيرهى سرمايهى نامولد
هستند RS .نرخ ارزش اضافى CC ،تركيب
سرمايه UF ،و  USنسبت جريان سرمايه ى
نامولد و ذخيرهى سرمايهى نامولد به سرمايهى
متغيرند.
] [٦منتقد ناشناس من مىگويد:

هرى كليور ) (٢٠٠٠و جان هالووى ) (٢٠٠١هر
دو صراحتا عليه چنين خوانش ]غيرسياسى[ از
سرمايه موضع مىگيرند.
]  [٧موهان »معيارهاى شبه بــازارى در
تصميمگيرىهاى »بهينه« را »رقابتى مصنوعى«
قلمداد مىكند و معتقد است ،چنين معيارهايى
نمىتواند
)(١٩٩٦ :٤٧
ولى چنين تفسيرى اوﻻ ،انگار مىخواهد بگويد
بازارهاى »معمول« به نوعى مصنوعى نيستند و
ثانيا ،اين واقعيت را ناديده مىگيرد كه زمان
كار اجتماعا ﻻزم در بخش دولتى در حال
كاهش است.
] [٨بازار جهانى به هيچ وجه »آزادتر« از ديگر
بازارها نيست .شركتهاى فرامليتى و دولتها
با همهى توان خود سعى مىكنند در جهت
منافع خود بر ساختارهاى اين بازار اثر بگذارند.
] [٩اين دو »مجموعه« متغيرها از هم جدا
نيستند .نظام ماليات ،چهارچوبهاى حقوقى
و زيرساختهاى مطلوب سرمايه نهايتا نيازمند
يك بخش دولتى )ولو كوچك( »كارآمد« و
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»مولد« است و همينطور نيازمند سطح باﻻيى
از كار نامولد غيرمزدى.
] [١٠هارت و نگرى معتقدند ،امروز ديگر
توليد ارزش »وراى سنجش« صورت مىگيرد
و اين »يعنى محاسبه و تنظيم توليد در سطحى
جهانى ،براى قدرت ناممكن اســت:٣٥٧)«.
 (٢٠٠٠چهارچوب نظرى بديلى كه آن ها براى
درك گسترش فعاليت انسان بيرون از محدودهى
قانون ارزش ارائه مىدهند ،تقابل مبهم كون-
فساد است .براى مثال ،آن ها مىنويسند:

)(٣٩٠
] [١١از آن جا كه بازار برساختهاى اجتماعى
است ،همهى تصميمها به شيوههايى بىنهايت
خُ رد بر آن اثر مىگذارند.
] [١٢مشكل اقتصاد نئوكﻼسيك اين نيست كه
اشتباه يا خطاست ،بلكه مشكل اين است كه
اين علم ،علم دشمن ما ،يعنى سرمايه ،است.
] [١٣اين يكى از ريشههاى استدﻻل من عليه
دست كم برخى از مدافعان تمايز PUPL
است .براى مثال ،شيخ و توناك معتقدند:
) ،١٩٩٤ :٢١٠تاكيد
از هاروى( به اعتقاد من ،ثروت كانون شيوهى
توليد سرمايهدارانه )و »موفقيت اقتصادى«(
نيست ،بلكه مسالهى اصلى ،ارزش يا كنترل
روى كار است.
][١٤

)»سرمايه« ،جلد ٦٥ :١؛ ترجمه
مرتضوى ،تاكيد از هــاروى( .نقل قولى كه
ماركس در پاورقى آورده هم حائز اهميت
است» :ميل طلب را به دنبال دارد؛ ميل همان
اشتهاى روح است و همانقدر طبيعى است
كه گرسنگى براى بدن … بيش ترين )چيزها(
از آن جهت ارزش دارند كه نيازهاى ذهن را
برآورده مىكنند«.
] [١٥ماركس مىنويسد:

)ماركس
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 ،١٩٧٣ :٥٤٨تاكيد از ماركس( ،ولى جملهى آخر
كمى چندان دقيق نيست .مسلما همهى هزينهها
در مقام هزينه ،ارزش اضافى را كاهش مىدهند.
ولى به هر حال هزينهها براى ارزشافزايى
سرمايه ضرورىاند .سرمايه براى نيروى كار پول
)ارزش( خرج مىكند ،به اين اميد كه اين ارزش
حفظ خواهد شد و افزايش مىيابد .اگر كار هم
ارزش خلق مىكند و هم استثمار مىشود ،اين جا
هم همينطور است.
] [١٦احتماﻻ موهان مخالفت مىكند و مىگويد:
)١٩٩٩ :٥
پانويس( .شايد حق با او باشد .ولى همانطور
كه در بخش  ٣-١اين مقاله گفتيم ،محاسبهى
عددى نرخ استثمار مشكل سرمايه است و نبايد
دغدغهى ما باشد.
] [١٧هارت و نگرى مدعىاند كه توليد ارزش
هم »بيرون سنجش « ]امــر سنجش ناپذير[
صورت مى گيرد و هم »فراسوى سنجش«
]امر بالقوه /مجازى» :مجموعه ى توان هاى
عمل كردن )بودن ،عشق ورزيدن ،دگرگونى،
آفريدن(«[ .به نظر مى رسد ،آن ها اين دو
خصيصهى توليد در امپراتورى را به نوعى مجزا
از هم مىدانند .ولى به نظر من ،رابطهاى ذاتى و
درونى بين اين دو وجود دارد :امر سنجش ناپذير
از دل مبارزات ما به قصد رفتن به فراسوى
ارزش ]يا تحقق امر بالقوه /مجازى[ پديد مىآيد.
] [١٨البته فشار فزايندهاى روى والدين است
براى اين كه در آمــوزش فرزند)ان( خود
مشاركت كنند :شركت در جلسات اوليا و
مربيان ،اطمينان از اين كه تكاليف كامل انجام
شده و مثﻼ كمك به انجام تكاليف در صورت
نياز .اين قبيل فعاليتها در ازاى مزد انجام
نمىشود و بنابراين ،در خانهى  ١-٢جدول
جاى مىگيرد.
] [١٩براى مثال ،نشستن پشت ميز كار يا تماشاى
تلويزيون روى كاناپه.
][٢٠

)ماركس
 (١٩٧٣ :٢٧٣مثال طعنهآميز ماركس چندان هم
ثمربخش نيست :كار جيبب ُر در واقع مالكيت
خصوصى را به پرسش مىكشد و در عين حال،
جدايى كار از شرايط اش را تضعيف مىكند و
بنابراين ،نامولد است؛ در حالى كه قاضى اين
جدايى را تحكيم مىبخشد و بنابراين ،براى
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سرمايه مولد است .ولى حقيقتى هم در اين
گفته هست :بسط سرمايه از طريق واكنش
به مقاومت هاى عليه سرمايه اتفاق مى افتد.
)رجوع كنيد به آثار ترونتى ،مثﻼ  ،١٩٧٩و ديگر
»وركريستها«؛ رايت (٢٠٠٢
] [٢١در مورد نقش فرهنگ در بازتوليد روابط
اجتماعى سرمايهدار مسلما بايد رجوع كرد به
ماركوزه ،آدورنو و ديگر نظريهپردازان انتقادى
مكتب فرانكفورت.
] [٢٢اين برداشت از كار مولد و كار نامولد
شبيه برداشت ا ُ كنر است ) .(١٩٧٥او فعاليت
نامولد را با

] [٢٣براى مثال ،تصاوير انقﻼب روسيه براى
تبليغ بانك و ودكا به كار گرفته شدهاند ،در
حالى كه برگهاوس ،توليدكنندهى لباسهاى
طبيعتگردى مردم را تشويق مىكند به محل
كارشان زنگ بزنند و به بهانه مريضى سر كار
نروند) .البته به اين شرط كه در دامان طبيعت
لباسهاى اين شركت را به تن داشته باشند و
احتماﻻ به شرط اين كه محل كارشان برگهاوس
نباشد!(
] [٢٤رجوع كنيد به »آيا تعريف مقدم بر مبارزه
صورت مىگيرد يا مبارزه تا حدى مقدم )عليه(
تعريف است؟«)هالووى ١٩٩٨؛ دى آنجليس
٢٠٠١؛ ليدز مى گروپ  (٢٠٠٤و بحثهاى
دههى  ١٩٧٠و  ١٩٨٠در مورد ساختاردر برابر
مبارزه .صورتبندى من مطابق با مورد دوم
در هر دو مثال ذكر شده است].تقدم مبارزه بر
تعريف .م[.
] [٢٥با تشكر بسيار از ماسيمو دى آنجليس به
خاطر پيشنهادات و نظرات مفيدش .هم چنين
از جورج كافنزيس و سايمون موهان به خاطر
حمايتهاشان متشكرم) .اگرچه سايمون »فقط
با هرچه« بگويم مخالف است(.
***
توضيح »نگاه«:
 خواننده ى عﻼقه مند به دريافت فهرست منابعاين مقاله مى تواند مستقيما به منبع اصلى آن در
»دموكراسى راديكال« مراجعه نمايد.
 برخى از تاكيدات مورد اشاره در طول متن،متاسفانه در خود متن اصلى در »دموكراسى
راديكال« ،وجود ندارند.
برگرفته از» :دموكراسى راديكال«،

https://radicald.net
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ماركس اولين انسانى است ،كه تفاوت ميان
كار مجرد و مشخص را كشف كرد .او بر
ب ُنياد همين تشخيص ،ارزش هر كاﻻ را كار
اجتماعا ﻻزم متبلور در آن تعريف نمود.
»هاروى« با فهم اين تبيين مشكل دارد و
در پويه ى جُ ست وجوى پُر تﻼطم خويش
براى جداسازى كار مولد و نامولد از هم ،به
اين نتيجه رسيده است كه مُعضل ذهن وى
مُعضل »نظريه ى ارزش« ماركس است!! او
ضمن اعﻼم هم دلى با برخى نظريه پردازان
ديگر ،خيره ى اين پُرسش بسيار مهم ماركس
شده است كه» :چرا كار در قالب ارزش

و همه ى ما عليه ارزش مبارزه مىكنيم!،
ترجمه ى هيوا ناظرى(
اولين نكته ى اساسى كه هاروى از ضرورت
تعمق در آن غافل مانده است ،اصرار بارز
ماركس بر توضيح هر چه دقيق تر »كار مولد«
و تمايز آن با »كار نامولد« است:

ب ُنياد شيوه ى توليد كاﻻيى به طور كُلى
است .كار مولد كاﻻ توليد مى كند ،اما
هر كار توليد كننده ى كاﻻ ،لزوما كار
مولد نيست .اين كه هاروى در تشخيص
تمايز ميان كار مولد و غيرمولد دچار چه
اشتباهات سترگى است را بعدا صحبت
مى كنيم ،اما عجالتا سخن بر سر استنباط
نادرست و باژگونه ى وى از نظريه ى
ارزش ماركس است .او مى گويد:

»ھاروی« و مشکل کار مولد ،نامولد
و نظر یه ی ار زش مارکس!
ناصر پايدار

بيان مى شود و چرا سنجش كار بر حسب
مدت زمانى كه صرف آن شده ،در مقدار
ارزش محصول آن بيان مى گردد؟« هاروى
مى گويد:

)ماركس» ،تئورى هاى ارزش

اضافى«(
مضمون عبارت باﻻ را ماركس به كرات،
به مناسبت هاى مختلف ،در توضيح مسايل
مربوط به كالبدشكافى سرمايه دارى ،در
نقد ريشه اى بر اقتصاد سياسى و نظرات
اقتصادددانان بــورژوازى ،در مجلدات
مختلف »گروندريسه«» ،كاپيتال« و جاهاى
ديگر تكرار كرده است .هدف اين كار نيز
تشريح دقيق تفاوت اساسى ميان سرمايه در
اين شكل توليد ،با اشكال پيشين و چرايى
خصلت نما بودن سرمايه ى مولد براى
شيوه ى توليد سرمايه دارى است .عُصاره ى
سخن ماركس در همه ى اين تكرارها ،آن
است كه شاخص ماهوى و تعيين كننده ى
سرشت سرمايه دارى ،كار مــزدى ،كار
)نقل به مضمون(
توليدكننده ى اضافه ارزش ،كارى است كه
با كار اضافى هم راه و آفريننده ى سرمايه ماركس اين نقطه ى عزيمت را آگاهانه و
نقشه مند انتخاب مى كند ،تا بگويد:
)ديويد هــاروى» ،همه ى مى باشد.
اوﻻ :در سرمايه دارى هم مثل مناسبات
قانون ارزش ،خاص سرمايه دارى نيست.
كارها براى سرمايه ارزش توليد مىكنند
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)همان جا(
آن چه هاروى حاضر يا قادر به واكاوى آن
نيست ،اين است كه ماركس بحث كار مولد
و غيرمولد را پيش نكشيده است ،تا بگويد
كُل كارهايى كه در توليد سرمايه دارى يا
اشكال توليدى پيشين انجام مى گيرد و انجام
گرفته است ،همگى توليدكننده ى ارزش يا
حتا آفريننده ى كاﻻ هستند!! بالعكس ،او
همين مبحث كار مولد و غيرمولد را با نقد
طنزآميز اين پندارها آغاز مى كند.
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مستولى گذشته ،انواع كارها وجود دارد؛
كارهايى كه مى توانند مولد يا غيرمولد
باشند ،توليد كننده ى ارزش باشند يا
هيچ ارزشى توليد ننمايند ،آفريننده ى
كاﻻ گردند يا حتا كاﻻيى هم پديد نيارند.
ثانيا :و از اين مهم تر و بُنيادى تر آن كه،
شالوده ى وجود يا بُن مايه ى هستى
سرمايه دارى بر كار مولد ،كار آفريننده ى
ارزش اضافى و نه هيچ شكل ديگر كار
استوار است .ماركس اين را مستمرا تاكيد
و تكرار مى نمايد و در همان حال تشريح
مى كند كه بخش مهمى از كارهاى درون
جامعه ى سرمايه دارى كارغيرمولد است.
كار غيرمولد منشا هيچ ارزش يا ارزش
اضافى هم نيست.
به اين ترتيب ،آن چه هاروى را دچار شگفتى
ساخته و تا آخرين منزل باور يا يقين به زنگ
زندگى نظريه ى ارزش ماركس پيش رانده!،
يكايك ،به اندازه ى كافى براى ماركس
روشن بوده اند .او با تسلط جامع و نگاه
ريشه كاو خود ،كُل اين ها را آناتومى كرده
است و در اين واكاوى ،ارزش كاﻻ را با زمان
كار اجتماعا ﻻزم متراكم در آن توضيح داده
است؛ كار مولد و غيرمولد را با موشكافى
هر چه بيش تر از هم تفكيك نموده است
و ب ُنياد هستى سرمايه دارى را هم در كار
توليدكننده ى اضافه ارزش يا كار مولد ديده
است .ماركس چنين كرده است ،اما هاروى
بر اين باور است كه گويا استنتاجات او
تناقض آميزند! ماركس متوجه تناقض ميان
وجود كار غيرمولد و نظريه ى ارزش خود
نشده است! بايد تئورى ارزش او را بازبينى
كرد! كار مولد و غيرمولد مورد نظرش را هم
بازتعريف نمود! ،زنگ خوردگى هاى اين
نظريه ها را صيقل داد! انجام اين »اصﻼحات«
نياز حتمى مبارز ى طبقاتى است! و ايشان
آماده ى پرچم دارى اين اصﻼحات است.
چرا هاروى چنين مى انگارد؟ يك دليل مهم
و يك هدف كامﻼ روشن دارد .او مقاله اش
را بر مبناى همين دليل و براى حصول
همين هدف نگاشته است؛ دليل و هدفى كه
حتما درباره اش بحث خواهيم كرد .هاروى
مى توانست و درست آن بود كه يك راست
به طرح نظر و مقصود خود پردازد ،اما اين
كار را نكرده است .او فيلسوف و نظريه
پــرداز اســت ،با توپ خانه ى تئورى و
سﻼح انديشه وارد ميدان مى گردد .سال ها
از جنبش كارگرى ،ماركس ،كمونيسم،
»ماركسيسم« سخن رانده است .به همه ى
نگاه _ دفتر سى و ششم

اين دﻻيل ترجيح داده ،كه راه دست يابى به
هدف را با بيرق انتقاد از ماركس طى كند.
بر همين اساس ،درست تر آنست كه ما نيز
پيش از تشريح هدف واقعى وى ،به واكاوى
انتقادات اش بر ماركس بپردازيم.
 -١قبﻼ گفته شد ،كه تﻼش ماركس
در توضيح تفاوت ميان كار مولد و
غيرمولد ،بيش از هر چيز بر اين نكته
متمركز است كه كار مولد تعيين كننده ى
ب ُن مايه يا شالوده ى وجود شيوه ى توليد
سرمايه دارى مى باشد .ماركس در همان
جا ،در مبحث »كار مولد و غيرمولد«
تشريح مى كند كه سرمايه خصلتى دوگانه
دارد ،داراى ارزش مبادله و ارزش مصرف
است .او در توصيف ارزش مصرف
سرمايه مى گويد:

صورت بندى ها يا ساختارهاى اجتماعى كه
ماركس از آن ها به عنوان مظاهر و رويه هاى
ارزش مصرف سرمايه ياد مى كند ،فقط
مانوفاكتور و تعاون نيستند .او خود مى افزايد
و تصريح مى نمايد ،كه اين ساختار شامل
ساز و كارهاى اجتماعى تسلط سرمايه بر
كارگر و جامعه هم مى گردد .علم ،آموزش،
»تامين اجتماعى«! ،نهادهاى تربيت و
نگه دارى كارگر ،دستگاه هاى كُنترل نيروى
كار نيز در زُمره ى همين فراساختارهاى
ضرورى پويه ى ارزش افزايى سرمايه اند.
كالبدشكافى ماركسى سرمايه دارى و نقد
وى بر اقتصاد سياسى بورژوازى از يك
استخوان بندى بسيار آهنين برخوردار است.
او مى گويد :كار مزدى ،كار توليدكننده ى
ارزش اضافى ،كار مولد ،كارى كه مستقيما به
سرمايه تبديل مى شود ،كارى كه سرمايه ى
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متغير را به يك مقدار متغير مبدل مى سازد،
كار اجتماعا مُتعين موجد كار اضافى ،اين
كار ،شالوده ى هستى سرمايه دارى است .اما
همين كار مولد كارگر ،براى اين كه در نقش
قدرت اجتماعى سرمايه ظاهر گردد ،براى آن
كه قدرت مولده ى اجتماعى و عمومى كار،
قدرت مولده ى سرمايه شود ،نيازمند يك
سيستم آهنين ،يك صورت بندى اجتماعى
بسيار رمزآلود و پيچيده است .تركيب بندى
قدرت و حاكميتى كه در تمامى قلمروهاى
خود از كارخانه ،فروش گاه ،شبكه ى حمل
و نقل ،بُنگاه صنعتى ،موسسات بانكى و
مالى گرفته تا آموزش ،قانون ،نهادهاى
علمى ،پژوهشى ،آموزشى ،درمانى و همه ى
حوزه هاى ديگر ،ماﻻمال از كار غيرمولد و
نيازمند اين شكل كار هستند .تمامى اين
نهادها و تاسيسات ،رويه هايى هستند كه
سرمايه در مصرف خود ،به عنوان ارزشى در
حال ارزش افزايى به آن ها نيازمند مى شود.
نوعى مصرف و احتياج كه تعيين كننده ى
آن فقط خود سرمايه به مثابه نيروى
تصاحب كننده ى كار اضافى كارگر است .به
يُمن اين تركيب بندى ها است ،كه سرمايه
قدرت خود را بر كارگر اعمال مى نمايد.
ماركس سرمايه را با كُل ب ُن مايه ،رويه ها،
فرارسته ها ،ارزش مبادله و ارزش مصرف
آن واكاوى راديكال كارگرى كرده است و
با رجوع به همين واكاوى است كه او وجود
انبوه ،رشد يابنده و فراگير كار غيرمولد را
نه فقط نافى قانون ارزش يا منافى انتزاعى
بودن و بيگانه شدن كار نمى خواند ،بلكه آن
را امر گُريزناپذير شيوه ى توليد سرمايه دارى
مى بيند .هاروى پيوستگى اُرگانيك رويه هاى
مختلف كار در پويه ى ارزش افزايى سرمايه
را ،كه مورد تاكيد ماركس است ،تعمق
نمى كند .او يك سويه و مسحور ،به نقطه ى
توليد ارزش چشم دوخته است ،فقط همان
نقطه ى مُعين را مى بيند ،فرايند سامان يابى
سرمايه را با اين كه مى كاود ،اما بر روى
درهم رفتگى درونى حلقه هاى متفاوت آن
با مساهله و اغماض عبور مى كند .به همين
خاطر است ،كه بسيار مبهوت و حيرت زده
اعﻼم مى دارد:
 -٢ماركس در بررسى پويه ى واگرد
سرمايه» ،كار  -دوره« و »توليد  -دوره« را
از هم متمايز مى سازد .كُل فرايند ،مركب
از سه فاز »پول  -سرمايه« » ،سرمايه ى
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توليدى« و »كاﻻ  -سرمايه« را زمان
توليد و مرحله ى خاص توليد يا كاركرد
ويژه ى سرمايه ى مولد را دوره ى كار نام
مى گذارد و مى گويد:

)»سرمايه« ،جلد دوم(
سه شكل متمايز سرمايه ،يعنى پولى ،مولد
و كاﻻيى ،همگى نياز حياتى و محتوم
پروسه ى ارزش افزايى هستند .كُل ارزش در
حوزه ى توليد ،حوزه ى نقش بازى و كاركرد
سرمايه ى مولد است كه آفريده مى شود .دو
شكل ديگر سرمايه هم نيروى كار در اختيار
دارند ،اما در قلمرو كاركرد آن ها هيچ ارزش
يا اضافه ارزشى توليد نمى شود ،آن ها صد
البته به اعتبار نقشى كه ايفا مى كنند ،بر
پايه ى اشكال ويژه اى كه احراز مى نمايند
و كارهايى كه درون اين حالت ها انجام
مى دهند ،ممكن است و مى توانند بر روى
منحنى ا ُفت و افزايش اضافه ارزش ها تاثير
جدى بگذارند ،از اين ظرفيت برخوردارند
كه دوره ى واگرد را كوتاه تر سازند ،دفعات
بازگشت سرمايه به فاز توليد و ايفاى نقش
سرمايه ى مولد را بيش تر سازند ،در همين
راستا ميزان اضافه ارزش ها را باﻻ برند ،در
همان مدار گردشى خود ،جزء مُعينى را به
انباردارى ،تاسيس سردخانه ... ،و استثمار
كارگر مولد اختصاص دهند و باﻻخره بر
اساس كُل اين نقش بازى ها در افزايش
حجم ارزش اضافى كُل سرمايه ى حاضر در
پروسه ى ارزش افزايى سهيم گردند.
همه ى احتماﻻت باﻻ امكان تحقق دارد
و به طور روتين اتفاق مى افتد ،اما وقوع
بسيار متعارف و روتين آن ها مطلقا ناقض
اين واقعيت نيست كه به هر حال ،حوزه ى
گردش يا قلمرو چرخش اشكال پولى و
كاﻻيى سرمايه به هيچ وجه ارزش آفرين
نيستند و هيچ اضافه ارزشى هم نمى زايند.
هر چه ارزش و اضافه ارزش است ،توسط
نيروى كار مولد و در چرخه ى كاركرد
سرمايه ى مولد آفريده مى شود .در نظر
بياوريم ،كه حجم بسيار عظيمى از كُل
سرمايه ى جهانى را سرمايه ى تجارى
تشكيل مى دهد؛ سرمايه اى كه نقش كاﻻ
 پول را در پروسه ى سراسرى گردش ياواگرد سرمايه بازى مى نمايد .اين بخش
نگاه _ دفتر سى و ششم

سرمايه از همان ابتداى انكشاف پُر شتاب
سرمايه دارى ،به صورت نيرويى مجزا و
مستقل ،در شكل سرمايه ى كاﻻيى تجارى
ظاهر گرديده و مكان مهم و ويژه ى خود
را تثبيت كرده است .مستقل و مجزا به
اين معنى كه توسط سرمايه داران متفاوت
با صاحبان سرمايه ى صنعتى يا سرمايه ى
حاضر در مدار توليد ،به طور خاص در
بخش تجارت و با شناسنامه ى سرمايه ى
كاﻻيى تجارى پيش ريز مى شود .اين حجم
سنگين سرمايه هيچ دينارى ارزش يا اضافه
ارزش توليد نمى كند.

)ماركس» ،بخش
سرمايه ى تجارى« ،جلد سوم(
سرتاسر »گروندريسه« و مجلدات مختلف
»كاپيتال« ،هر كجا كه بحث سرمايه ى تجارى
در ميان است ،از اين گونه تشريح و تصريح
سرشار است .همه جا ماركس توضيح
مى دهد ،كه اين شكل سرمايه منشا ارزش
و اضافه ارزش نيست ،اما جزء ا ُرگانيك و
پيوسته اى از كُل سرمايه ى اجتماعى است،
نياز غيرقابل گُريز پروسه ى ارزش افزايى و
تحقق اضافه ارزش ها است و به همان سياق
سرمايه ى صنعتى در كُل ارزش اضافى توليد
شده سهيم مى گردد.

)ماركس ،همان

منبع باﻻ(
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هاروى ظاهرا تمايلى به تعمق در بُن مايه ى
حرف ماركس ندارد .او به رغم همه ى
اين ها ،وجود انبوه كار غيرمولد در نظام
سرمايه دارى را پاشنه ى آشيلى براى
اعتبار نظريه ى ارزش مى پندارد و در
جُ ست وجوى راهى براى حل اين مُعضل
است.

)مقاله ى
»همه ى كارها براى سرمايه ارزش توليد
مى كنند(...
هاروى به احتمال زياد ،توضيحات مفصل
و مشروح ماركس پيرامون پروسه ى
تشكيل قيمت توليدى كاﻻها ،پيدايش
نرخ سود عمومى ،چگونگى توزيع كُل
اضافه ارزش هاى توليد شده در شاخه هاى
متفاوت ،حوزه هاى گوناگون ،كشورهاى
مختلف و سراسر دنياى سرمايه دارى را
به كرات مرور كرده و شايد هم در مجامع
متنوع دانش گاهى تدريس نموده است ،اما
ديوار حايلى سمت و سوى جُ ست وجوهاى
وى را از بُن مايه ى توضيحات ماركس جدا
مى ساخته است .درباره ى اين ديوار حرف
مى زنيم ،اما تمركز فى الحال ما بر روى
نكته اى است كه او توجه ننموده است.
هاروى بحث بهاى متفاوت كفش هاى نايك
در يك سو و كفش هاى بدون هيچ »لوگو«
را پيش مى كشد .ارزش كُل كفش هاى
توليد شده در دنيا قطعا ارزش كار اجتماعا
ﻻزم يا زمان كار اجتماعى ﻻزم و متبلور
در همه ى آن ها است .در اين ترديدى
نيست ،اما اين كه بهاى هر جفت كفش
توليد شده در حوزه ى سرمايه گُذارى هاى
مختلف ،توسط غول هاى عظيم كفش
سازى يا كارگاه هاى بزرگ و كوچك توليد
كفش ،با زيبايى ها ،زشتى ها ،رنگ ها و
زرق و برق هاى مختلف ،با درجات متنوع
مرغوبيت ،كيفيت و طول عُمر چگونه تعيين
مى گردد ،موضوعى است كه پاسخ آن را بايد
در پويه ى رقابت سهمگين ميان كُل توليد
كنندگان ،انحصارات غول پيكر كفش با
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هم ،پروسه ى تشكيل قيمت توليدى ،روند
پيدايش نرخ سود عمومى ،ميزان عرضه
و تقاضاى موجود براى هر نوع كفش در
بازار روز سرمايه دارى ،در كُل اين ها و در
زير سيطره ى كاركرد تمامى اين مولفه ها
جُ ست وجو نمود .آن چه بديهى است ،اين
است كه انطباق كامل ميان قيمت توليدى
هر كاﻻ با ارزش آن كاﻻ يا كار اجتماعا ﻻزم
متجسد در آن صرفا امرى تصادفى است.

)ماركس» ،سرمايه« ،جلد
سوم ،فصل دهم(
قيمت توليدى هر كــاﻻ ،حاصل جمع
سرمايه ى ثابت و متغير متراكم در آن ،به
عﻼوه ى ميزان متوسط سودى است كه
زير فشار رقابت ميان سرمايه هاى مختلف
و بخش هاى گوناگون سرمايه ،در بازار
داخلى و خارجى سرمايه دارى نصيب آن
گرديده است .اين متوسط سود موجود در
قيمت توليدى ،مى تواند هيچ انطباق و چه
بسا هيچ قرابتى با اضافه ارزش هاى توليد
شده توسط كارگران مُعين داراى كارت
ويژه ى اشتغال در شركت توليدى مُعين
تهيه كننده ى كفش نداشته باشد و معموﻻ
هم چنين است .تراست توليدكننده ى
كفش نايكى در پروسه ى توليد و فروش
محصوﻻت اش مى تواند كوه سر به فلك
كشيده ى اضافه ارزش هايى را نصيب خود
سازد ،كه حاصل استثمار كارگران خاص
حوزه ى مستقيم استثمارش نيستند .اين امر
هيچ ربطى به چگونگى توزيع كار مولد و
نامولد آماج استثمار سرمايه ى جهانى ندارد،
بلكه دقيقا تابعى از درجه ى بارآورى كار
اجتماعى ،هزينه ى توليد و قدرت رقابت
سرمايه هاى مختلف در بازار سرمايه دارى
است .نكته ى اساسى ،همان است كه باﻻتر
گفتيم .ارزش كُل كفش هاى موجود در بازار
داخلى يا جهانى با كار يا زمان كار اجتماعا
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ﻻزم متجسد در آن ها برابر است ،اما اضافه دنيا را كار مولد خواند!!
ارزش هاى موجود در كفش ها بر اساس
نقش بازى مولفه هاى اخير تعيين مى گردد.
مولفه هايى كه سرنوشت نرخ سود عمومى
و قيمت توليدى را تعيين مى كنند .كار
غيرمولد هيچ ارزش و ﻻجرم هيچ اضافه
ارزشى ايجاد نمى كند ،هر چه ارزش و
اضافه ارزش در كفش هاى عالم است توسط
كار مولد آفريده شده است .اما از ياد نبريم،
كه سرمايه ى تجارى و كار توده هاى كارگر
)هاروى ،همان مقاله(
اين بخش يا كُﻼ كار كارگران غيرمولد سهم
تعيين كننده اى در رقابت ميان سرمايه ها ،در مورد مولد و نامولد بودن كُل كارها كه
پروسه ى تشكيل نرخ سود متوسط و پيدايش هاروى مى گويد ،باز هم صحبت مى كنيم،
قيمت توليدى دارد .اين كه هر كارگاه ،هر اما سواى آن ،گفتنى است كه او براى رسيدن
به مقصود ،راه دور و درازى مى پيمايد،
منازل هفت گانه ى سُ لوك را پشت سر
بُنياد هستى سرمايه دارى بر رابطه ى خريد و
مى گذارد ،تا به وادى موعود رسد و خود
فروش نيروى كار ،بر كار مزدى كُﻼ و نه فقط
را واصل بيند .طريقتى كه در آن به كج راه
كار مولد استوار است .نكته ى بسيار اساسى
مى رود و مرتكب خطاها مى گردد .در همان
در اين جا تحليل راديكال و شناخت ژرف
گام اول ،وقتى آهنگ تببين كار غيرمولد را
همين كار مزدى يا رابطه ى فروش خريد و
مى نمايد به نقل از ماركس مدعى مى شود
فروش نيروى كار است .انسانى كه نيروى
كه:
كارش را مى فروشد ،مستقل از اين كه
كارگر مولد يا غيرمولد باشد ،از هر گونه دخالت
اين استنباط نادرست
آزاد انسانى در تعيين سرنوشت كار ،توليد
و زندگى خود ساقط مى گردد .نقطه ى انفجار
است .ماركس در اين مورد به اندازه ى كافى
همه ى فاجعه ها اين جا است .فقط كارگر
توضيح داده و با توجه به اهميت مساأله به
توليد كننده ى ارزش اضافى يا آفريننده ى
كرات بر پيچيده بودن ماجرا و احتياج به
سرمايه نيست ،كه از كار خود مُنفصل و از
تبيين دقيق آن اصرار ورزيده است .به طور
هر نوع دخالت در تعيين سرنوشت كار و
كُنكرت در مورد كارگران بخش تجارت و
زندگى خود طرد مى گردد .كارگر غيرمولد،
آماج استثمار سرمايه ى بازرگانى تصريح
كارگرى كه كار و نيروى كارش شرط ﻻزم و
مى كند كه:
حتمى تحقق اضافه ارزش است ،كارگرى
كه كارش به اندازه ى كار مولد نياز محتوم
پويه ى ارزش افزايى سرمايه است نيز عين
همين سرنوشت را پيدا مى كند.
شركت يا تراست توليد كفش ،چه موقعيتى
در رقابت ،چه نقشى در تعيين نرخ سود
عمومى و چه سهمى در تشكيل قيمت
توليدى احراز مى كند ،همگى مولفه هايى
هستند كه بهاى هر كفش و حصه ى اضافه
ارزش هر سرمايه دار صاحب هر كفش در
كُل ارزش اضافى توليد شده را مشخص
مى سازد.
اما هاروى حاضر به واكاوى خون مايه ى
تحليل هاى ماركس نيست .او يك هدف
كامﻼ آشنا و مُبرهن را دنبال مى كند و براى
حصول هدف خويش عزم جزم نموده است،
كه كُل كارهاى انجام يافته و در حال انجام
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)ماركس»،سرمايه« ،جلد سوم(
ماركس در همين جا ،باز هم سخن هميشگى
خود در مورد كارگران غيرمولد را تكرار
مى كند و مى گويد اين بخش كارگران ارزش
يا اضافه ارزش توليد نمى نمايند ،اما كار
آن ها شرط ﻻزم ،گُريزناپذير و كامﻼ حياتى
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پروسه ى سراسرى ارزش افزايى سرمايه و
شرط قطعى و يقينى تحقق اضافه ارزش هاى
توليد شده توسط كارگران مولد است .او پس
از توضيح موكد اين نكات ،به صورت اخص
وارد بررسى بسيار موشكافانه ى بخش متغير
سرمايه ى تجارى ،واكاوى ويژه ى دست مزد
كارگران اين بخش يا در واقع بهاى نيروى
كار كارگران غيرمولد به طور كُلى مى گردد.
او تصريح مى كند:

)مبحث »سود
سرمايه ى تجارى« ،جلد سوم(
ماركس در جُ ست وجوى ريشه ياب خود
مى پرسد:

)همان فصل،

جلد سوم(
چرا ماركس اين نكات را پيش مى كشد؟
پاسخ روشن است و كُل تشريح بعدى او
در اين فصل ،متمركز بر همين پاسخ است.
عُصاره ى بحث آنست ،كه سرمايه ى تجارى
نقش تعيين كننده اى در تنظيم نرخ سود
عمومى دارد .به بيان ديگر ،با اين كه كُل
ارزش ها و اضافه ارزش ها در مدار كاركرد
سرمايه ى مولد و توسط نيروى كار مولد
آفريده مى شود ،اما سرمايه ى تجارى يا
سرمايه ى غيرمولد كُﻼ در پروسه ى تشكيل
نرخ سود به گونه ى تعيين كننده اى ذى نقش
است .اين بخش سرمايه نيز به نسبت حجم
و ميزان خود بر چگونگى شكل گيرى و
ظهور نرخ سود عمومى ،چگونگى تشكيل
قيمت توليدى ،و پيچ و خم پويه ى توزيع
اضافه ارزش ها ميان سرمايه هاى مختلف
تاثير مى گذارد.
نكته ى مهم ديگرى كه ماركس در همين
مبحث آن را مى كاود و تشريح مى كند،
آنست كه كارگر غيرمولد هيچ ارزش يا
اضافه ارزشى توليد نمى كند ،اما دست مزد او
بخشى از سرمايه ى متغير براى كُل سرمايه ى
اجتماعى است .دقيق تر بگوييم ،سرمايه ى
تجارى كُﻼ و مستقل از اجزاى ثابت يا متغير
خود از يك سو بر روى پروسه ى پيدايش
قيمت توليدى و تشكيل نرخ سود عمومى
نگاه _ دفتر سى و ششم

تاثير مى گذارد و از سوى ديگر متناسب با
ميزان خود ،در كُل اضافه ارزش هاى توليد
شده ى توده هاى كارگر سهيم مى گردد.
چرا؟ به اين دليل روشن ،كه كار غيرمولد نياز
و شرط حياتى تحقق اضافه ارزش هاى توليد
شده است .توليد ارزش اضافى بدون متحقق
شدن آن مثل توليد نشدن است .سرمايه ى
مولدى كه تبديل به كاﻻ سرمايه گرديده
است ،بايد به سرمايه ى پولى و سپس
سرمايه ى مولد مبدل گردد ،بايد پروسه ى
واگرد خود را به طور كامل پشت سر گُذارد.
در غير اين صورت ،چيزى به عنوان فرايند
ارزش افزايى نخواهيم داشت .نياز به تكرار
مجدد نيست ،كه همه ى ارزش ها و اضافه
ارزش ها توسط كارگران مولد ،در چرخه ى
خاص توليد )… ،(.…P.در حوزه ى مُعين
كاركرد سرمايه ى مولد آفريده مى شوند ،اما
بخش غيرمولد سرمايه ى اجتماعى هم سان
بخش مولد آن از اضافه ارزش ها سهم
مى برد .همه ى اين نكات بانگ مى زنند ،كه
دست مزد كارگران غيرمولد را بايد جزيى
از بخش متغير كُل سرمايه ى اجتماعى ديد،
جزيى كه اگر چه اضافه ارزش نمى آفريند،
عُهده دار انجام و به فرجام رساندن پروسه ى
تحقق اضافه ارزش ها است .به بيان دقيق تر،
جزيى از كُل هزينه ى توليد در چرخه ى
ارزش افزايى كُل سرمايه ى اجتماعى است؛
جزيى كامﻼ ذى نقش در كنار سرمايه ى
متغير مولد و كُل سرمايه ى ثابت ،كه
همگى با هم هزينه ى توليد محصول را
تعيين مى كنند.
هاروى با اين كه به كرات از اين عوامل و
مولفه ها يا از كُل چرخه ى توليد و بازتوليد
سخن مى راند ،اما مفصل بندى دقيق
اجزاء و نقش ﻻزم هر كدام در پروسه ى
سامان پذيرى سرمايه را از نظر مى اندازد.
او واقعيت را مشاهده مى نمايد ،اما زير
فشار اراده ى از پيش اتخاذ شده ى خود
براى مولد خواندن كُل كارها و احتياجى
كه به اثبات اين مدعا دارد ،شيرازه ى روند
را از هم مى پاشد ،به فونكسيون پاره وار و
گُسيخته ى هر جزء در غياب ساير اجزاء
خيره مى گردد و نتيجه مى گيرد ،كه گويا مزد
كارگران غيرمولد با اضافه ارزش كارگران
مولد پرداخت مى شود .سخنى كه اساسا
هم بى معنا است؛ زيرا نقطه ى اصلى زايش
كُل ارزش ها ،اضافه ارزش ها ،سرمايه ها
و ثروت هاى نظام سرمايه دارى ،باﻻخره
حوزه ى كاركرد سرمايه ى توليدى و مصرف
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كار مولد توسط سرمايه است .كُل سرمايه ها
و كاﻻها همگى از اين مخزن مى جوشند،
اما مجرد توليد و جوشيدن ارزش ها همه ى
ماجرا نيست .آن چه توليد شده است ،بايد
پروسه ى سامان پذيرى خود را طى بنمايد و
محقق گردد ،پروسه اى كه نيازمند نقش بازى
محتوم كار غيرمولد نيز هست .هاروى با
تناقض گويى هاى فراوان ،اين نقش را انكار
مى كند .او به هيچ وجه منكر ضرورت و
تاثير كار غيرمولد نيست ،اما مُصمم است كه
كُل كارها را مولد خواند!! او با اين عزم جزم
و هدف از پيش مشخص ،خشت ها را يكى
يكى بر هم مى چيند و بناى دل خواه خويش
را معمارى مى كند .يك مشخصه ى بارز كار
وى ،اين است كه حرف هاى كامﻼ درست
را با استنباطات و يافته هاى عميقا نادرست
به هم مى آميزد و زنجيره ى بُرهان هاى
خود مى سازد .حلقه هاى مُتشكله ى زنجير
استدﻻل او بسيار مختصر به شرح زيرند:
 -١ارزش كاﻻ ،كار اجتماعا ﻻزم تجسد
يافته در آن است .كار مجسد در عين حال
كار انتزاعى است) .كامﻼ درست است(.
 -٢كار انتزاعى كار بيگانه شده است.
هم چون نيروى خارجى در برابر كارگر
ظاهر مى شود ،بيرون از كُنترل اوست ،در
مقابل وى مقاومت مى كند ،نه داوطلبانه،
بلكه تحميلى است) .اين نيز قطعا درست
و اساسا توضيح واضحات است(.
 -٣بيگانه بودن ،وجه انتزاعى و حالت
تحميلى كار ،خصلت مُشترك آن در
هر دو حوزه ى توليد و گردش است.
واقعيت ملموسى كه در همه ى مراحل
بازتوليد سرمايه ،از مرحله ى پولى گرفته
تا مولد و سپس كاﻻيى بسيار زُمخت و
ملموس است) .در اين نيز جاى هيچ شكى
نيست و مورد تاكيد و تصريح ماركس هم
مى باشد(.
 -٤اين كار اجتماعا ﻻزم است ،كه منشاء
هم گونى است ،هم گونى از طريق بازار
صورت مى گيرد ،اما بازار تنها نيروى
هم گون ساز نيست .برنامه ريزى هم
مى تواند بانى هم گونى گردد و اجتماعا
ﻻزم بودن را محقق گرداند) .دقيقا(
-٥
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نكته ى آخر ،همان جمع بستى است كه
هدف واقعى تمامى صغرا ،كبراها ،قياس و
استقرارء ها ،تمثيل ها و استدﻻل هاى هاروى
را تعيين مى كند .اما اين كه او چگونه از
داده هــا ،حقايق و عناصر كامﻼ درست
بندهاى اول تا چهارم ،يك باره و بغتتا حُ كم
پنجم را استخراج مى كند ،موضوعى است
كه يك پاسخ بيش تر ندارد .او سخت مُحتاج
اين نتيجه گيرى است .براى استراتژى آن چه
خود مبارزه ى طبقاتى نام نهاده است ،بدان
نيازمند است .بايد به اين نتيجه رسد كه كُل
كارهاى درون نظام سرمايه دارى ،كار مولد
هستند!! و بر همين مبنى ،تمامى كارگران
دنيا هم كارگر مولد مى باشند!!
اما اين جمع بندى يا نتيجه گيرى ،نه پايان
كار ،نه حصول هدف نهايى ،كه تازه نقطه ى
آغاز است .هاروى همه ى اين خشت ها را
برهم چيد ،معمارى كرد ،تا ستون محكمى
از انديشه و نظر بر پاى دارد!! و بر بلنداى
اين ستون لرزان و بى قوام ،شروع به قرائت
مانيفست خاص خود براى تعيين تكليف
مبارزه ى طبقاتى جارى در تاريخ كند .از
همان ابتداى مقاله اين را هُشدار مى دهد و
صفحه به صفحه تكرار مى كند ،كه هدف اش
چراغ انداختن بر مسير و ميدان مبارزه ى
طبقاتى است!! ميدان يا آوردگاهى كه براى
هاروى همان رويارويى فرمول بندى شده
»نود و نه درصدى ها و يك درصدى ها«
است .او حاضر نيست اين را صريح و
شفاف بر قلم آرد يا بر زبان راند .اما آن چه
عيان است ،نيازمند بيان نيست .رسم هاروى
است ،كه ساده ترين مساله را در ميان
دنيايى از تئورى بافى ،ضد و نقيض گويى،
چرخيدن در تاريكى زار ،تهمت به ماركس
و وارونه پردازى ،چنان مرموز سازد كه
عُشاق سينه چاك نظريات مشعشع زمان!! با
احساس عجز از فهم اش ،يك راست طوق
ايمان بر گردن و زنجير مُريدى بر شعور خود
قفل كنند .او حرف هاى درست ماركس را
كنار هم مى چيند ،تا با چشم بندى خيره
كننده اى از درون آن ها نادرستى نظريه ى
ارزش ماركس را بيرون آرد!! تببين ماركس
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از تمايز ميان كار مولد و غيرمولد را معلول
خواند!! ،تا سرانجام بگويد كه هر كارى در
سيطره ى نظام برده گى مزدى ،نه فقط كار،
نه فقط كار مزدى ،كه كار مولد است٩٩ .
درصد سكنه ى دنيا همه كارگر مولدند،
يك درصد هم سرمايه دار نوليبرال هستند.
دومى ها بيش از اندازه ثروت اندوخته اند و
اولى ها را به ورطه ى فقر انداخته اند .راه حل
اين مُعضل هم به ميدان آمدن  ٩٩درصد براى
متقاعد نمودن يك درصد به قبول »عدالت
اجتماعى«» ،كاهش شكاف طبقاتى« و كاستن
از اين همه فقر ،فﻼكت ،بى خانمانى،
تبعيضات جنسيتى و آلودگى هاى زيست
محيطى است!!
هاروى انسان عدالت خواهى است .از فقر و
نابرابرى آدم ها و فاجعه هاى زيست محيطى
راضى نيست .سرمايه دارى را هم به خاطر
همين كارها ،تاثيرات و عوارض اش ،قابل
سرزنش مى بيند .اگر اين همه نابرابرى،
تباهى ،فقر انفجارآميز ،فساد ،بى خانمانى،
آلودگى و جنگ به بار نمى آورد!! ،شايد
مشكلى نبود!! ،قابل تحمل مى شد!! اما كار
از كار گذشته است .وارد فاز نئوليبراليسم
گرديده است و همين انتقال فاز ،كُل اين
مصيبت ها را زاييده است!! هاروى خواستار
مبارزه عليه اين وضعيت است .آن چه او هيچ
رغبتى به تعمق آن ندارد ،اين است كه براى
مبارزه با سرمايه دارى بايد:

تصوير هاروى از هر دو مساله به شدت
آشفته ،رفرميستى ،سترون و شكست آميز
است .جاى هيچ ترديدى نيست كه:

)ماركس،

»سرمايه« ،جلد دوم(
اما بُنياد هستى سرمايه دارى بر رابطه ى خريد
و فروش نيروى كار ،بر كار مزدى كُﻼ و نه
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فقط كار مولد استوار است .نكته ى بسيار
اساسى در اين جا تحليل راديكال و شناخت
ژرف همين كار مزدى يا رابطه ى فروش
خريد و فروش نيروى كار است .انسانى
كه نيروى كارش را مى فروشد ،مستقل
از اين كه كارگر مولد يا غيرمولد باشد،
از هر گونه دخالت آزاد انسانى در تعيين
سرنوشت كار ،توليد و زندگى خود ساقط
مى گردد .نقطه ى انفجار همه ى فاجعه ها
اين جا است .فقط كارگر توليدكننده ى
ارزش اضافى يا آفريننده ى سرمايه نيست،
كه از كار خود مُنفصل و از هر نوع دخالت
در تعيين سرنوشت كار و زندگى خود طرد
مى گردد .كارگر غيرمولد ،كارگرى كه كار
و نيروى كارش شرط ﻻزم و حتمى تحقق
اضافه ارزش است ،كارگرى كه كارش
به اندازه ى كار مولد نياز محتوم پويه ى
ارزش افزايى سرمايه است نيز عين همين
سرنوشت را پيدا مى كند .در جبهه ى واقعى
جنگ ضدسرمايه دارى ،كُل طبقه ى كارگر
هم سنگر ،هم رزم و هم دوشند ،قرار نيست
كارگر مولد براى فشردن دست هم زنجير
خويش ،در آستانه ى ورودى سنگر ،از او
كارت مولد بودن خواهد يا وى را به جُ رم
نامولد بودن ،به جُ رم اين كه توليد كننده ى
مستقيم ارزش اضافى نيست ،از خاك ريز
كارزار بيرون اندازد .اگر چنين است كه بايد
حتما باشد ،پس اين همه غوغا ،براى مولد
خواندن كُل آحاد كارگران دنيا و آويختن
مدال مولد به گردن آن ها از كجا ناشى مى
گردد؟!
نكته ى قابل تعمق اين كه هاروى خود نيز
با رجوع به ماركس به درستى قبول دارد و
حتا تاكيد مى كند كه:
 ،اما
باز هم دنيايى فلسفه به هم مى بافد ،تا به
گونه اى كامﻼ غلط ثابت نمايد كه گويا كُل
كارگران دنيا در حال انجام كار مولد هستند!!
او به جاى درنگ بر ب ُن مايه ى ماهوى كار
مزدى و تشريح راديكال ارتباط اُرگانيك ميان
رابطه ى خريد و فروش نيروى كار و كُل
بليه هاى آوار بر سر بشر ،به جاى اين كار،
تمامى هوش و حواس خود را صرف القاى
مولد بودن كُل كارها در نظام سرمايه دارى
مى سازد .هاروى در اين گُذر تا آن جا
پيش مى رود كه نه فقط هيچ تمايزى ميان
كار مولد و غيرمولد باقى نمى گذارد ،بلكه
گُم راه كننده تر و بسيار باژگونه تر از آن ،هيچ
مرزى ميان كار مزدى و كار غيرمزدى نيز
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باقى نمى گذارد!! صريح و بى دريغ اعﻼم
مى كند:
!! تمامى
فعاليت هاى معطوف به برنامه ريزى براى
سودآورى افزون تر سرمايه ،براى گُسترش
بازار فروش سرمايه دارى نيز همه و همه
كار مزدى و مولد هستند!! تمامى كارهايى
كه توسط سرمايه و نمايندگان فكرى يا
سياسى بورژوازى براى شُ ست وشوى مغزى
رُعب انگيز توده ى كارگر انجام مى گيرد نيز
كار مزدى و مولد مى باشد!!
هاروى قبول دارد و پى در پى اذعان مى كند،
كه كار در نظام بردگى مزدى ،كار بيگانه
شده است .كارى كه در شكل مُرده و عينيت
يافته ،به صورت سرمايه ،نيروى قادر ،قاهر،
خداگونه ،مُسلط و مُستولى بر كارگر است،
اما اين خصلت را به جاى آن كه شاخص كُل
كار مزدى داند ،خاص كار مولد مى پندارد.
در پى صدور اين نظر به اطراف خويش
نظر مى اندازد و سراسر آفاق را آكنده از كار
غيرمولد مى بيند ،دچار تناقض مى شود! اين
تناقض كه اگر فقط كار مولد ،كار بيگانه شده
از انسان است و اگر حجم بسيار عظيمى از
كارها مولد نيستند ،پس تكليف بشر و مبارزه
عليه نظام نئوليبرال شده ى سرمايه دارى چه
خواهد بود؟ هاروى در پيچ و خم حل اين
تناقض ،تصميم مى گيرد كُل كارها را كار
مولد اعﻼم دارد .اما اين اقدام ،جدال درونى
او را پايان نمى دهد ،حتا دچار تقليل هم
نمى كند .كار نامولد مثل كار مولد پديده ى
ذاتى سرمايه است ،كثرت آن نيز پويه ى
ذاتى همين شيوه ى توليد است ،هر چند كه
مولد بودن و مولد نمودن كُل كارهاى عالم
عشق اندرونى هميشه جوشان و آرزوى
طﻼيى توفنده و طُغيان آلود سرمايه است،
اما تناقضات سرشتى سرمايه كار خود را
مى كند و زنجيره ى عظيم كارهاى غيرمولد
را مى زايد .هاروى اين نكات را با زيج
ويژه ى پژوهش خود رصد مى كند ،اما ذهن
او سخت به مولد خواندن كُل كارها قفل
است ،مى كوشد تا از تنيده هاى متناقض آوار
بر شناخت خويش بيرون آيد و راه خروجى
براى خﻼصى از مخمصه ها جويد .براى اين
كار دست به دامن فعاليت هايى مى گردد ،كه
خود آن را مبارزه ى طبقاتى مى نامد!

نگاه _ دفتر سى و ششم

كاهش ساعات كار شوند،

)همان مقاله(
هاروى به سياق ليبرال رُمانتيسيست هاى
بورژوازى ،به ويژه مُدل آشناى ايرانى آن
از نوع كاتوزيان ،محيط و علمدارى ،هر
كارگرى را كه مستقيما اضافه ارزش توليد
نكند ،كارگر نمى داند .از آن چه سرمايه دارى
به قول خودش نوليبرال!! بر سر بشريت
آورده و مى آورد هم واقعا ناراضى است.
اهل مبارزه براى محو راديكال و واقعى
اين نظام هم نبوده و نمى باشد .قُله ى
انتظارش عدالت اجتماعى ،فقرزدايى ،كاهش
گرسنگى ها و مبارزه با آلودگى هاى زيست
محيطى است .بخت هم اصﻼ با او يار نيست؛
زيرا سرمايه ى جهانى وارد فازى شده است
كه با سرعت سير نور هر لقمه ى نان ،هر
ليوان آب ،هر كﻼس درس ،هر درمان گاه،
هر مهد كودك باقى مانده براى كارگران ،در
هر گوشه ى دنيا را در كوره ى سودسازى
افزون تر ذوب مى كند ،تا از سقوط بيش تر
نرخ سودها جلوگيرى نمايد .هاروى در دل
اين يلدا ،در ميان طوفان ها ،با آن باورها ،به
دور خويش مى پيچد ،به هر حال مى خواهد
براى عدالت اجتماعى ،براى كاهش گرماى
زمين ،براى كاستن از شكاف بى انتهاى
طبقاتى كارى انجام دهد .براى اين كار
نيازمند يك لشكر نيرومند است ،به هر
جا چشم مى دوزد هم ،در كنار هر كارگر
مولد ،يكى و شايد بيش تر كارگر غيرمولد
مى بيند .او در اين ميان يك چيز را خوب
فهميده است .كامﻼ دريافته است ،كه براى
فشار بر بورژوازى بايد به چرخه ى توليد
سود يورش برد .درك اين نكته ى درست
وى را بر آن مــى دارد ،تا سراغ ماركس
رود  -ديوارى از ديوار او كوتاه تر پيدا
نكرده است  -منتقدانه از ماركس مى خواهد
دست از لج بازى بردارد و كُل كارگران دنيا
را كارگر مولد نامد! اگر چنين شود ،مشكل
هاروى تا حدى حل مى شود .تمامى ٩٩
درصدى ها كارگر مولد مى گردند!! و حال
هاروى با صداى رسا ،بيرق »ماركسيسم«
در دست از آن ها مى خواهد كه :خواستار
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و اگر سرمايه دار به خواست ها وقعى
نگذاشت ،شق القمر نموده و اعتصاب كنند.
انقﻼب مخملى هم مُجاز است.
ايكاش هاروى به يك نكته ى ديگر هم
مى انديشيد .اين كه با اين كارها و در اين
سطح هيچ خراشى بر بُرج قدرت سرمايه
وارد نمى گردد ،چرخه ى توليد سرمايه دارى
هم چنان خواهد چرخيد ،شط اضافه
ارزش ها از غُرش فرو نمى افتد و ماشين قهر
اقتصادى ،سياسى ،نظامى و شُ ست وشوى
مغزى سرمايه با سرعت بيش تر ،شتاب
سهمگين تر و توان افزون تر نسل بعد از
نسل توده ى كارگر را درو خواهد كرد.
سرمايه دارى را بايد راديكال و بُنيادى
به طور كامل محو كرد .هم براى امحاى
برده گى مزدى و هم براى هر ميزان عقب
راندن اين ا ُختاپوس از سينه ى كار ،توليد
و زندگى بشريت كارگر ،به يك جنبش در
حال سازمان يابى ،بالنده ،شورايى ،سراسرى
و ضد كار مزدى نياز است .كارگران دنيا
بايد خود را به يك قدرت متشكل ،متحد،
شورايى و ضد سرمايه تبديل كنند .به ميزانى
كه در اين راستا و براى حصول اين هدف
گام بردارند ،به همان اندازه خود محصول
كار و توليد خود را از چنگ سرمايه داران
خارج خواهند كرد؛ به همان ميزان هم نظم
سرمايه را مُختل و قدرت خود را جايگزين
آن خواهند كرد .آن چه امروز توده هاى
كارگر و بشر عصر بايد پيش گيرد ،اين
است .بقيه ى راه ها از جمله آن چه هاروى
مى گويد ،بى راهه است.
مه ٢٠٢١
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جنايت در غرناطه رُ خ داد!
١
جنايت
او را ديدند
قدمزنان در ميان تفنگها
از خيابانى بلند
تا مزارع سرد،
وقتى ستارههاى صبح هنوز مىدرخشيدند.
فدريكو را كشتند
وقتى شب مىشكست.
نمىتوانست در چشمهايش نگاه كند،
جوخهى آتش.
همه چشمهاشان را بستند
دعا مىكردند :باشد كه خدا هم تو را نجات ندهد!
مرده بر خاك افتاد
خون بر پيشانى و سرب در دل.
بدانيد همگان
كه جنايت در غرناطه رُخ داد
غرناطهى بىنوا
غرناطهى او.
٢
شاعر و مرگ

آنتونيو ماچادو
برگردان :محسن عمادى

گيسوانى را كه باد برمىآشفت
لبهاى سرخى كه بوسيده مىشدند،
امروز مثل ديروز ،كولى ،اى مرگ من
چه شيرين است تنها بودن با تو
در نسيم غرناطه،
غرناطهى من«.
٣
او را ديدند ،قدم زنان
دوستان،
مزارى برآوريد شاعر را
از سنگ و رويا ،در الحمرا
بر فوارهاى كه آب بمويد و
تا ابد بخواند
كه جنايت در غرناطه رُخ داد
در غرناطهى او.
***
براى :فدريكو گارسيا لوركا
از »خانه ى شاعران جهان«

او را ديدند
قدمزنان ،تنها با او
بىهراس از داساش.
ديگر خورشيد از برجى به برجى،
و چكشها بر سندان
سندان به سندان در آهنگرخانهها.
عشوهگر حرف مىزد با مرگ
فدريكو.
و مرگاش مىشنيد:
»در شعرهايم اى دوست ،از ديروز
صداى كفدستهاى خشك ات شنيده مىشد
يخ بخشيدى به ترانههايم
و تيغهى داس نقرهاىات را
به تراژدىام،
برايت آواز خواهم خواند
جسمى را كه ندارى
چشمهايى كه كم دارى
نگاه _ دفتر سى و ششم
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يك تقاضا از مسئولين محترم سايت هاى اينترنتى
دفتر سى و ششم

كجا ايستاده ايم؟ چشم انداز
مبارزه ى سياسى و طبقاتى
در ايران!
مدير مسئول و سردبير :بيژن هدايت
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مسئوليت مقاﻻتى كه در »نگاه« درج مى شوند،

با نويسندگان آن هاست .تنها مطالبى كه با

نام »نگاه« امضا شده باشند ،مبين نظرات
رسمى نشريه هستند .مسئوليت نظرات و

سياست رسمى »نگاه« ،تماما ،با سردبير است.

دنياى اينترنت ،دنياى عجيبى است! به همان اندازه كه امكان
تبادل اطﻼعات را در گستره ى جهان به سهولت و سرعت امكان پذير
مى كند ،اما مرزهاى قانون مندى را نيز در هم مى شكند و به هرج و
مرج غريبى دامن مى زند .به ويژه وقتى كه صحبت از كاربرد اينترنت
در جايى است ،كه نه رعايت قانون كپى رايت الزامى است و نه عرف
ديگرى پاس داشته مى شود.
برخى از سايت هاى اينترنتى ،پاره اى از مقاﻻت دفترهاى »نگاه« را با
حذف لوگو و مشخصات آن بر روى سايت خود قرار مى دهند .و بعضى
ديگر از سايت ها نيز ،بدون آن كه لطف خود را شامل حال »نگاه«
كنند و آگهى انتشار دفترهاى آن را درج نمايند و يا حتا تماسى براى
درج اين يا آن مقاله ى اين دفترها در سايت خود بگيرند ،گاه حتا به
فاصلهى يكى دو ساعت از انتشار آنها ،دست چينى از مقاﻻت »نگاه«
را به ميل و اختيار خويش روى سايت خود مى گذارند.
اين وضعيت نابسامان و نادرست ،ارائه ى اين توضيح را ايجاب
مى كند كه »نگاه« يك نشريه ى سوسياليستى است ،كه با عطف
توجه به ضوابط شناخته شده ى فعاليت مطبوعاتى منتشر مى شود.
فرمت اينترنتى دفترهاى »نگاه«  -كه ناشى از ضعف بنيه ى مالى
براى انتشار چاپى و هم زمان اينترنتى آن ،عدم وجود يك شبكه ى
قانون مند توزيع كتب و نشريات سياسى و فرهنگى و بازگشت بى
دردسر و منصفانه ى پول فروش آن ها ،و مهم تر از همه ى اين ها:
ضرورت رساندن سريع نشريه به دست فعالين جنبش كارگرى در ايران
است  -ذره اى از بار اين ضوابط نمى كاهد و استفاده ى غير مجاز و
بعضا غير اصولى )حذف لوگو و مشخصات( آن را فراهم نمى آورد.
در همين مدت ،اما برخى ديگر از سايت هاى اينترنتى بدون هيچ گونه
ارتباطى با »نگاه« ،با اعﻼم انتشار و درج جلد هر دفتر »نگاه« ،به ابتكار
خود به آن لينك داده اند ،و ضمن رعايت ضوابط فعاليت مطبوعاتى،
اين امكان مناسب را هم براى مراجعه كنندگان به سايتهاى خود به
وجود آورده اند كه با مجموعه ى مقاﻻت اين دفترها آشنا و خواندن
يكى يا چند يا همه ى اين مقاﻻت را به تشخيص خود انتخاب نمايند.
ضمن تشكر فراوان از به كارگيرى اين روش اصولى ،از مسئولين
محترم آن سايت هايى كه به طور غير مجاز به درج مقاﻻتى از
دفترهاى »نگاه« مبادرت مى كنند ،تقاضا مى كنيم كه بر ما منت
بگذارند و به دفترهاى »نگاه« لينك بدهند .به اين ترتيب ،نه فقط
به يك تﻼش جمعى براى انتشار يك نشريه ى سوسياليستى احترام
گذاشته مى شود؛ نه فقط امكان مناسبى براى مراجعه كنندگان به
اين سايت ها براى خواندن مقاله يا مقاﻻتى از دفترهاى »نگاه« به
تشخيص خود فراهم مى گردد؛ كه كمك ارزنده اى نيز به دفترهاى
»نگاه« براى شكستن سانسور جمهورى اسﻼمى در پخش گسترده ى
يك نشريه ى سوسياليستى مى شود.
***

»نگاه« يك نشريه ى سوسياليستى و حاصل يك كار جمعى است ،آن
را مثله نكنيد! و به مثله شدن آن هم اجازه ندهيد!
***
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