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چندنکته در مورد جنبش کنونی
ابتدا بايد بگويم که من اين جنبش را امتداد منازعات پساانتخاباتی ميان دو جناح اصالح
طلب و اصولگرا نميدانم و از ھمين نظرگاه سلبی به اين موضع اثباتی ميرسم که داليل
و ريشه ھای اين اعتراض مستمر در عمق جامعه ی ايران جريان دارد و خاستگاه دوام
و تداوم آن  -با وجود انواع روش ھای مرعوب گر دولتی و فعاليت مخرب جريانات
ليبرال  -دقيقا ً در ھمين قضيه نھفته است .اگر دعوا بر سر انتخابات بود ،چنانکه بعضی
از اصالح طلبان و ليبرالھا و چپ ھای سکتی غيرکارگری ميگويند ،قضيه بايد تاکنون
فيصله می يافت .ھمه ميدانند که دقيقا ً يک روز بعد از "انتخابات" ) ٢٣خرداد( آيت ﷲ
خامنه ای طی بيانيه ای سالمت و صحت آن را پذيرفت .اين تاييد در نمازجمعه /٢٩
خرداد )يک ھفته بعد( – با وجود تظاھرات و اعتراضات گسترده به نتيجه ی انتخابات -
تاکيد شد و تاکنون نيز به دفعات از سوی ايشان و ساير مقامات ارشد نظام – حتی بخش
ھايی از اصالح طلبان – مورد ابرام قرار گرفته است .ھر عقل سليمی که اندکی با
سياست دولت ايران و روشھای حاکميت آشنا باشد ،به خوبی ميداند که نه تجديد
انتخابات ،نه برکناری احمدی نژاد )مانند بنی صدر( و نه تمکين به شرايطی که
کانديداھای معترض پيش کشيده اند؛ مطلقا ً امکان پذير نيست .حتا اوج مصلحت گرايی
پراگماتيستی – که در قبول قطعنامه ی  ۵٩٨رخ نمود  -در شرايط کنونی کمترين مجال
بروز ندارد .در اينجا ديگر صحبت از اينکه "رای من کجاست" و "رای من را پس بده"
و " ۶٣درصدت کو؟" شوخی کودکانه يی بيش نيست .و دقيقا ً به ھمين سبب نيز ميبينيم
که اين مطالبات به تدريج و از اواخر مرداد ) (٨٨جای خود را به طرح خواست ھای
ديگر – و البته راديکالتر – می دھد .امری که صورتبندی آن صرفنظر از البی ھای
پشت پرده و بعضی توافقات پيدا و پنھان ميان دو جناح – از جمله بيانيه ی  ١٧موسوی
و به رسميت شناختن دولت از سوی کروبی  -مورد تاييد اصالح طلبان معترض نيز
ھست .گيرم ھمه ی اضطراب ايشان به رفتار "ساختارشکن" معترضان باز ميگردد .به

يک عبارت ھمه ی کسانی که منتظرند؛ يکبار ديگر جمله ی مشھور "صدای انقالب
شما را شنيدم" بشنوند؛ کورخوانده اند! بازی صفر و يکی شروع شده است و راه حل آن
نيز در نامه پراکنی ھای بی ربط اصالح طلبان داخلی و خارجی و شروط پنجگانه و
دھگانه و صدگانه و خوشبينی ھای ابلھانه ی چپ ليبرال شده ی جمھوريخواه و سکوالر
قابل تصور نيست .ھمه ميدانند که "انتخابات" تمام شده است و از يکسو نتيجه ی دولتی
آن برگشت پذير نيست و از سوی ديگر شمارش آرا به خيابان ارجاع گرديده است .به
ھمين سبب نيز حوادث يکی پس از ديگری رقم میخورد .از نمازجمعه /٢۶مرداد
ھاشمی تا راھپيمايی روز قدس و  ١٣آبان و  ١۶آذر و باالخره زدوخوردھای خونين
عاشورا ) ۶دی( و ميان پرده ھای مکرر اين ھمايش ،جمله گی مويد آن است که ماجرا
فراتر از نزاع بر سر يک تقلب انتخاباتيست .من فکر ميکنم در جستجوی يک تحليل
واقع بينانه ی سياسی اقتصادی به جای سطحی نگريھای صوری و آمپريک بايد نگاه
خود را به عمق حوادث دو دھه ی گذشته معطوف کنيم .نظام در دھه ی  ۶٠توانست به
اعتبار بھره گيری از فضای امنيتی جنگ و شرايطی که راديکاليسم عقل ستيز و به تبع
آن ميليتاريسم فاجعه آميز بچه مجاھدھا در به وجود آوردن آن بی تقصير نبودند؛ کل
مطالبات دموکراتيک انقالب بھمن  ۵٧را قلع و قمع و خود را تثبيت کند .جامعه ی به
شدت ايده ئولوژيک و از ھمه سو بسته ی دھه ی  ۶٠پس از درگذشت آيت ﷲ خمينی
در سال  ۶٨به تدريج وارد مرحله ی ديگری شد .پايان جنگ و لزوم ترميم ويرانيھا –
در واقع بسترسازی برای انباشت سرمايه – نظام را که پيروزمندانه از سرکوب کليه ی
نيروھای مخالف خود بيرون آمده بود به فاز توسعه ی اقتصادی کشيد .عروج ھاشمی
رفسنجانی و پيدايش جريانات تکنوکرات و بوروکراتی که به کارگزاران سازنده گی
مشھور شدند ،پيامی بود خطاب به سرمايه داری جھانی و نھادھای وابسته اش .محتوای
پيام اين بود :ما برای ادغام در اقتصاد جھانی آماده ايم .فراموش نکنيد نئوليبراليسم که با
تاچريسم و ريگانيسم از درون جنگ سرد ،سربلند بيرون آمده بود و قصيده ی نفسگير
غوکان پر غوغای "پايان تاريخ" را رجز ميخواند؛ سياست جھانی سازی و يک قطبی
شدن دنيا را در دستور کار قرار داده بود .رو شدن ماجرای مک فارلين نشان داد که
ارتباطات الزم برای بسط ھمکاری با سرمايه داری آمريکا به عمل آمده است .بانک
در کيسه ھای وام را
جھانی و صندوق بين الملل با دست و دلبازی ھر چه تمامتر ِ

گشودند .توسعه ی اقتصادی با ھدف ادغام در اقتصاد جھانی  -چيزی شبيه مدل اندونزی
 از طريق تعديل قيمتھا و بازارگرايی مطلق )نئوليبراليسم ناب( آغاز شد و ھرچه پيشرفت ،خرده بورژوازی آرمانگرای قبل از انقالب  ۵٧را به يک طبقه ی تمام عيار
بورژوازی تبديل کرد .ديگر در اينجا بحث پيرامون مھمالتی که يک دوره نشخوار
مباحث رويزيونيستھا بود و طی آنھا از بورژوازی ملی ،کمپرادور ،تجاری ،سنتی،
ب ضد استکبار! )امپرياليسم؟!( دفاع ميشد،
بازار ،مدرن ،صنعتی و البته استقالل طل ِ
سخت مضحک به نظر ميرسد) .در افزوده :شگفتا! بيست سال پس از آن دوران ھنوز
نيز جماعتی تحت عنوان "چپ" پشت موسوی و جبھه ی اصالحات راه افتاده و از
"بورژوازی ملی" دفاع ميکنند .رو که نيست سنگ پای اکثريتی و توده يی است! حساب
پارادوکسھای انقالب دو مرحله يی مرتضی محيط فعالً بماند (.شکست طرح تعديل
اقتصادی ھاشمی رفسنجانی – که از سوی مجامع سرمايه داری جھانی به عنوان منجی
ايران معرفی شده بود و گويا قرار است يک بار ديگر طرح نجات ديگری را در روند
حل مسالمت آميز بحران کنونی عملياتی کند – به يک مفھوم شکست بورژوازی ايران
نبود .شکست کارگران و زحمتکشانی بود که ُگرده شان زير بار تورم  ۴٩درصد خم
شده بود .پيروزی سرمايه داران نوکيسه ای بود که محدوده ی برج سازی و اتوبان کشی
و سرمايه گذاری خود را از تھران تا دبی و تورنتو فراتر برده و به بھای خون نيروی
کار و ارزش اضافی و استثمار روبه فزونی کارگران؛ طبقه ی جديد بورژوازی ايران
را شکل داده بودند .اين بورژوازی در عرصه ی اقتصاد کامالً مدرن عمل میکرد و به
ھايکی )مکتب اتريش( بازار آزاد مقيد و معتقد بود و برخالف
اقتصاد فون ميسزی ـ
ِ
چپ ھايی که ھنوز از دعوای سنت ـ مدرنيته مباحث صنار يک غاز می بافند در
عرصه ی سياسی نيز به شيوه ی عقالنی پارلمانتاريسم بورژوايی وفادار بود .واضح
است که پارلمانتاريسمی که تاکنون در ايران صورت بسته است برخالف دموکراسی
ھای ليبرالی و بورژوايی غرب ،نوعی پارلمانتاريسم بسته ،سکتی و برآمده از
الکتروکراسی است که حتی به قواعد ارتجاعی ليبرال دموکراسی غرب نيز وقعی نمی
نھد .به لحاظ فرھنگی نظام به يک عقب نشينی ھای مقطعی و کم ارزش دست زد.
باالخره مجالت آدينه و گردون و دنيای سخن و روزنامه ی سالم منتشر می شد .محمد
خاتمی و عبدﷲ نوری و مصطفی معين شبه ليبرال وزرای ارشاد و کشور و علوم بودند

و فتوای قتل سلمان رشدی کان لم يکن و غير دولتی اعالم شده بود! عطاﷲ مھاجرانی
)معاون پارلمانی ھاشمی( – در سودای ايجاد کرسی رياست جمھوری مادام العمر برای
ھاشمی  -با ژست جنتلمن مآبانه ی ليبرال دموکراتيک از يکسو به برگزاری کنگره ی
نيما کمک ميکرد و از سوی ديگر – فی المثل طی پلميکی با من – شاملو را به جرم
مارکسيست بودن ،به" گزند باد" ناسزا می گرفت .غالمحسين کرباسچی شھردار
اريستوکرات تھران ،دستی به سر و صورت شھر کشيد و با تاسيس چند اتوبان و ُگل
کاری از يک طرف و انتشار روزنامه ی ھمشھری از طرف ديگر؛ کوشيد به مفاھيم
شھروند شيک جُردن نشين جنبه ھای حقوقی بدھد و به رشد شھرنشينی کمک کند! با
چھارتا فرھنگسرا ،آزادی ويدئو در کنار برگزاری ھزاره ی فردوسی و ...اينگونه
وانمود گرديد که ضلع ديگر پازل توسعه )فرھنگی( با منسوخ شدن ارزشھای سنتی و
محوريت فردی و حاکميت خردگرايی کامل شده است .روی سريھا کمی باال رفت و
کسی گير سه پيچه نداد ،تا وانمود شود که "خاليق آسوده بخوابيد! شھر در امن و امان
است!" ھدف اصلی چنين سياست گزاری ھايی به طور مشخص جذب سرمايه گذاری
مستقيم خارجی بود .تحول در سيستم بانکی ،تثبيت سازمان برنامه و بودجه ،گسترش
مناسبات تجاری با اروپا – به ويژه آلمان – در شرايط متعارفی پيش ميرفت .اما...
درگيری ھاشمی با جناح سنتی روحانيت مبارز پس از انشعاب کارگزاران ،مخالفت
مجلس پنجم و بعضی نھادھا با بلندپروازی ھای رفسنجانی ،زمانی که با عمليات به
اصطالح "خودسرانه ی" باند مخوف سعيد امامی ھمراه شد و به يک سلسله ترورھای
داخلی و خارجی منجر گرديد؛ بسياری از طرحھای "توسعه" )تعديل و ادغام( را ناکام
گذارد .از يک طرف مطالبات معوقه ی اقتصادی مردم رو به فزونی نھاده بود و از
سوی ديگر پاسخ به ابتدايی ترين نيازھای دموکراتيک و آزادی ھای اوليه به بن بست
خورده بود .جنبش دوم خرداد در جواب به ھمين دو مولفه )پاسخ به نيازھای اصلی
بورژوازی ايران( شکل گرفت و طرح توسعه ی سياسی يا دموکراسی ھای ليبرالی را
در کنار برنامه ی ساماندھی اقتصادی به ميان نھاد .جامعه ی مدنی جان الکی بورژوايی
برای مھار جنبش کارگری در سخنرانی ھای خاتمی شکل گرفت و در ھمان سال اول
عروج دو خرداد قتلھای رنجيره يی نشان داد که حل مساله به اين ساده گی نيست .واقعه
حمله به کوی دانشگاه متعاقب تعطيلی روزنامه ی سالم و ماجراھای پی درپی پس از

 ١٨تير  – ٧٨که خاتمی به ھر  ٩روز يک بحران از آنھا تعبير کرده است – به نحو
عجيبی روی ھم تل انبار شد .جمعبندی قضايی فاجعه ی بزن و بکوب کوی دانشگاه به
محکوميت سرباز عروج علی ببرزاده به جرم سرقت يک ريش تراش ختم گرديد ،تا در
نھايت شعار توسعه ی سياسی که قرار بود پيش قراول استمرار برنامه ی ناکام توسعه
ی اقتصادی شود ،پوچ از آب در بيايد .اصالح طلبان که با تشويق طيف گسترده ی
ليبرال ھای وطنی و فرنگ نشين – از نھضت آزادی تا جمھوریخواه و سلطنت طلب و
سابق ليبرال شده – شعار "ايران برای ايرانيان" را در دستور
سکوالر و چريک فدايی
ِ
کار خود قرار داده بودند؛ وقتی که در اداره ی شورای شھر تھران )شورای اول( ناکام
ماندند و از پس حفظ جان ايده ئولوگ خود )سعيد حجاريان( برنيامدند ،در نھايت از رو
رفتند و از زبان سخنگوی خود به اين نتيجه رسيدند که "رييس جمھور در ايران يک
تدارکاتچی بيش نيست".در آستانه انتخابات  ٢٢خرداد  ١٣٨٨رندی ذيل يکی از مقاالت
من کامنت گذاشته بود که "به اعتبار ادعای آقای خاتمی کجای دنيا مقام تدارکاتچی را به
رای ميگذارند؟" ھشت سال توسعه ی اقتصادی ھاشمی به اضافه ی ھشت سال توسعه
ی سياسی خاتمی نتوانست چنانکه بايد دولت ايران را در نظام اقتصادی سياسی جھان
سرمايه داری غرب ادغام کند و با شليک سوم تير  ١٣٨۴سوخته و نسوخته جا رفت.
شکل کارگزارانی ـ مشارکتی انباشت سرمايه نيمه کاره ماند ،بحران سرمايه داری ايران
عميقتر شد و دقيقا ً در روزگاری که سياست ھای مونتاريستی نئوليبرالی در سطح
کشورھای سرمايه داری متروپل نطفه ھای بحران جديدی را شکل داده بود – بحرانی
گسترده تر از رکود بزرگ  ١٩٢٩که ھنوز ادامه دارد – دولت جديد ايران در راستای
عملياتی سازی تئوريھای مکتب شيکاگو به يک تغيير جھت گيری اساسی دست زد.
نسخه ی شوک درمانی آزادسازی قيمتھا که توسط کارشناسان بانک جھانی در سال
 ٢٠٠٣برای ادغام اقتصاد ايران پيچيده شده و در اوج ناکارآمدی و محافظه کاری
خاتمی روی زمين مانده بود؛ بار ديگر احيا شد .اين نسخه که به دکترين شوک ميلتون
فريدمن مشھور است می بايد از طرف يک طيف يا جريان اقتدارگرا و نظامی علمياتی
شود .درست مانند شيلی  .١٩٧١با اين تفاوت که خاتمی نه فقط سالوادور آلنده نبود،
بلکه از سوی سرمايه داری غرب نيز حمايت ميشد .عروج دولت نھم دقيقا ً برايند چنين
فرايندی است .طرح تحول اقتصادی که با سماجت دولت و غلبه بر انتقاد بيرمق

فراکسيون الريجانی ،توکلی ،باھنر ،از تصويب شورای نگھبان گذشت ،محور
پاسخگويی به نيازھای سرمايه داری ميليتانت ايران است که ميخواھد با سوبسيد گرفتن
از مردم و بھای فالکت نھايی کارگران و زحمتکشان ،عبور از دوره ی جديد انباشت
سرمايه را عملياتی کند .طی پنج سال گذشته که دغدغه ی اصلی دولت اجرای ھمين
طرح بوده است ،به طور آشکاری ميليتاريزه شدن فضای اجتماعی کشور ،برای
برخورد با عواقب اين طرح )شوک ناشی از افزايش تھاجمی قيمتھا( بارھا تمرين شده
است .عالوه بر اينھا ،سياستھای واردات محور دولت نھم که عمالً به تعطيلی صنايع،
رکود تورمی در تمام بخشھای اقتصادی ،بيکارسازی ھای گسترده و تعميق خط فقر
انجاميده به يک سلسله نارضايتی ھای گسترده در ميان فرودستان و حتی طبقه ی
متوسط دامن زده است .نميشود پايه ی حقوق کارگران ٢۶٣ھزار تومان و خط فقر ٩٠٠
ھزار تومان باشد و جامعه در امن و امان بسر برد .از سوی ديگر و به جز اين آشفته
گی ھای فراوان اقتصادی ،دولت نھم و دھم به طرز عجيبی مدار حداقلی آزادی ھای
فرھنگی را بسته و کمترين مجالی حتی برای ابراز وجود مطبوعات؛ گروھھا؛ نھادھای
مدنی و احزاب سياسی خودی نيز نداده است .برخورد تحقيرآميز با زنان به اتھام
پوشيدن چکمه و مانتوی کوتاه ،ستاره دار کردن دانشجويان معترض )به تعبير احمدی
نژاد "جناب سروان شدن"!( ،توزيع پول نقد در ميان توده ی نامشخصی که در سفرھای
استانی ِگرد ميشوند ،و از ھمه مھمتر برخورد با تشکل ھا و فعاالن مستقل کارگری،
فشار روزافزون بر کارگران از طريق تحميل قراردادھای سفيد امضا و خصوصی
اقشار
سازی ھای نئوليبرالی در مجموع به نارضايتی وسيع کارگران و زحمتکشان و
ِ
انبوه طبقه ی متوسط انجاميده است .از سوی ديگر حذف کل نماينده گان بورژوازی پرو
غرب ايران  -اعم از اصالح طلبان ،ليبرالھا ،ملی مذھبی ھا ،شبه سکوالرھا و - ...به
سود سلطه ی تمام عيار بورژوازی ميليتانت )مدل چينی( دريچه ھای ديگری از
نارضايتی را به سوی دولت گشوده است .کمترين ضربه ی اين عرصه ريسک باالی
سرمايه گذاری مستقيم؛ فرار و اعتصاب سرمايه و در نتيجه شکست طرحھای اقتصادی
دولت بوده است .بر تمام اينھا اگر امواج مخرب بحران اقتصاد جھانی و کاھش درآمد
نفت را نيز جمع بزنيم آنگاه ميتوانيم نه فقط دورنمايی از وضع کنونی و بحران زده ی
کشور ترسيم کنيم بلکه با ھمين چشم انداز قادريم به تعليل داليل شکل بندی جنبش

اعتراضی مردم و استمرار آن طی ده ماه گذشته بپردازيم .توجه داشته باشيم که جنبش
ھای اجتماعی خود انگيخته نيز يک شبه و ناگھانی ظھور نمی کنند.
ترکيب طبقاتی جنبش کنونی
من البته در مقاله يی مستقل تحت عنوان "ماھيت طبقاتی جنبش اجتماعی جاری"به
تجزيه و تحليل اين مھم پرداخته ام  ،ضمن ارجاع به آن مقاله ،بر چند نکته تاکيد ميکنم.
به نظر می رسد در جنبشی که به "سبز" مشھور شده است ،انواع و اقسام جريانات
ارتجاعی و انقالبی به شکل گرايشات تشکيالتی و فردی حضور دارند و ھر کدام سعی
ميکنند ضمن اعمال ھژمونی خود ،تبعا ً از منافع طبقاتی خود نيز دفاع کنند .اين حکم من
از يکسو ناظر به اين نظريه ی علمی مارکس و انگلس در مانيفست است که »تاريخ
تمام جوامع تاکنون تاريخ مبارزه ی طبقاتی بوده است« ،و از سوی ديگر معطوف به
حکمی درست از لنين است که "مادام که افراد ياد نگيرند در پس ھر يک از جمالت،
اظھارات و وعده و وعيدھای اخالقی ،دينی ،سياسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را
جستجو کنند ،در سياست ھمواره قربانی سفيھانه ی فريب و خودفريبی بوده و خواھند
بود) «...سه منبع و سه جز مارکسيسم ،جلد  ،١٩کليات ،چاپ چھارم ،ص (٧در تلفيقی
از اين دو نظريه ی علمی و معتبر ميخواھم بگويم اگرچه جنبش اجتماعی جاری ،به
طور مشخص با مطالبات مقطعی خرده بورژوازی ايران )دموکراسی مستقيم و درجه
ای از رفاه( پيوند خورده است ،اما نقش طبقات ديگر نيز در آن به وضوح مشاھده
ميشود .بورژوازی ليبرال با طيف گسترده ای از جريانات سياسی به شيوه ی مستقيم و
گاه حاشيه ای در اين جنبش شرکت دارد .منظورم از اين جريانات مشخصا ً گروھھای
نظير اصالح طلبان )کارگزاران سازنده گی  +جبھه ی مشارکت( ،نھضت آزادی ،ملی
مذھبيھا ،جمھوريخواھان ،ناسيوناليستھا و انواع ترندھای قومی و فرقه ای و مذھبی،
مشروطه خواھان ،سکوالرھا ،چپ ھای ليبرال شده )اکثريتيھا و توده ييھا( و ...ھستند
که در توافق با ھم ،يا اتحاد نانوشته وارد صحنه شده اند .واضح است که وزن سياسی
اين جريانات و اندازه ی تاثيرگذاريشان بر حوادث جاری يکسان نيست .اما در اين ميان
دو نکته مسلم است :الف .کل اين جريانات ارتجاعی ھستند و منافع بوروژازی ايران را
نمايندگی ميکنند .ب .کل اين جريانات – با وجود ھمه ی اختالفات ايده ئولوژيک – از
سوی سرمايه داری جھانی و مديای قدرتمند آن حمايت ميشوند و در نھايت به لحاظ

طبقاتی در يک جبھه ی واحد ضد انقالب قرار ميگيرند .برای مثال گروه پنج نفری
مھاجرانی ،کديور ،گنجی ،بازرگان ،سروش ،اگرچه خود را جريانی ملی و مذھبی
ميخواند اما در تحليل طبقاتی در کنار طيف فرخ نگھدار و علی کشتگر و بابک
اميرخسروی و خاوری و خانبابا مينشيند .راستش من از منظر منافع طبقاتی اختالف
چندانی ميان عبدالکريم سروش تازه سکوالر شده با مسعود رجوی سکتاريست يا
اسماعيل نوری عالی نوسکوالريست نميبينم .شک ندارم که خيلی ھا با اين اظھارنظر
دشنه ی خود را به روی من خواھند کشيد و به جای نقد و پاسخگويی ،به سبک و سياق
گذشته مرا آماج دشنام قرار خواھند داد .مھم نيست .جريانی که مشکلش با سکوالر شدن
جامعه و حکومت ايران حل ميشود و به دنبال کار خود می رود البد به وضع فعلی
آذربايجان و ترکيه و قبرس و کره ی جنوبی و فيليپين و اندونزی و ...نيز رضايت
ميدھد .خيلی از گروه ھای معترض اصوالً جامعه ی ايران را سرمايه داری نميدانند و
به تبع اين نظر مھمل اعتباری برای تضا ِد کار ـ سرمايه قايل نيستند .بعضی ھنوز
مشغول سواکردن دعوای سنت ـ مدرنيته و حق ـ تکليف ھستند .برخی نيز به زعم خود
درگير گريبان درانی از ارتجاع پيشاسرمايه داری به سر ميبرند و در سويدای وجودشان
سودای ائتالف با بورژوازی دارند .باری مسايل ما با اين تئوریبافی ھا و خزعبالت
پوپر و نوزيک حل نميشود .بخشی از اين جماعت ادای واسالو ھاول را در ميآوردند و
بخشی ديگر در پوست شغال لخ والسا رفته اند .آلترناتيو ادبيات اين آقايان البته گورکی،
ناظم حکمت و آراگون يا شاملو نيست .ميالن کوندرا و ھرتامولر است .واقعا ً اگر مساله
ی ما با مواضع فعلی جمھوريخواھان حل ميشد ،دليلی نداشت که از شاپور بختيار و
کريم سنجابی عبور کنيم .حتا رضا پھلوی و داريوش ھمايون ھم امروزه از سکوالريسم
و مشروطه خواھی و پرچم سه رنگ شير و خورشيد نشان و اين مرز پرگھر و گربه ی
عزيز دفاع ميکنند .اختالف مانيفست مشروطه خواھی منوچھر گنجی وجمھوری
خواھی اکبر گنجی فقط در نام کوچکشان نھفته است .تعجب نکنيد .دغدغه ی ھمه ی اين
آقايان احيای ژانر ديگری از نظام سلطه به روش سرمايه داری غرب است .از دو
محسن مخملباف و سازگارا – به عنوان نماينده گان خود خوانده ی جنبش سبز – تا
ِ
عليرضا نوريزاده و عباس ميالنی ،ھمه و ھمه با اندک اختالف ناچيز و بی اھميت،
برای آب بندی مجدد شيوه ی توليد سرمايه داری صف کشيده اند و منتظرند در اولين

فرصت اغتشاش نئوکنسرواتيستھای ميليتانت حاکم به بازار آزاد و فرھنگ ليبرالی را
جبران کنند و با سعی بليغ خود مسير تسمه کشی از گرده ی کارگران را ھموار سازند و
ارتفاع قله ی کسب سود بيشتر را ارتقا دھند .بيھوده نيست که چريک فدايی دھه ی پنجاه
)فرخ نگھدار( به احترام سلطنت طلبان و اصالح طلبان کاله از سر بر ميدارد و با
لبخندی معنادار به مسعود بھنود ميگويد :صبح بخير! اين وجه ارتجاعی جنبش است که
از قضا به دليل حمايت ھای پيدا و پنھان سرمايه داری غرب ،از پتانسيل قابل توجھی
برخوردار است .در مقابل کل اين جبھه؛ بی ترديد چپ کارگری و طبقه ی کارگر صف
کشيده است .منظورم از صف کشيدن البته به اين مفھوم نيست که طبقه ی کارگر به
صورت طبقه ای برای خود و مستقل – چنانکه مارکس در فقر فلسفه تئوريزه کرده –
به ميدان آمده است .گذشته از سمپاتی کارگران به وجوه دموکراتيک و مطالبات
غيربورژوايی جنبش قدر مسلم اين است که طبقه ی کارگر ايران در متن اين
اعتراضات حضور ندارد .اين نظر به مفھوم نفی حضور فردی کارگران در جريان
اعتراضات خيابانی نيست .اما کيست که نداند پتانسيل واقعی کارگران اتميزه و غير
متشکل تا حد يک بقال و بنا سقوط ميکند .در غياب طبقه ی کارگر ،بخشھای مختلفی از
طبقه ی خرده بورژوازی به ميدان آمده اند .به جز بورژوازی ليبرال که منافعش با
اعتالی قدرت نئوکنسرواتيستھا به خطر افتاده ،واقعيت اين است که خرده بورژوازی
نيز در اين ماجرا به دنبال کسب اعتبار و تثبيت درجه يی از مطالبات متراکم و معوقه
ی خويش است .به اين ترتيب میتوان گفت – و پذيرفت – که جنبش اجتماعی جاری
جنبشی است پرنوسان ،با ظرفيت توده ای و دموکراتيک .چنين جنبشھايی در عصر
امپرياليسم و به خصوص در ھنگامه ی تعفن جھانی سازی ھای پساامپرياليستی مترقی
اند .اما اين ترقيخواھی با ھژمونی يافتن بورژوازی و خرده بورژوازی به مسلخ کشيده
ميشود .اصوالً از آنجا که خرده بورژوازی طبقه ای شلوغ ،بدون برنامه و پالتفرم
مشخص است ،نه فقط قادر به کسب قدرت سياسی و تشکيل دولت نيست ،بلکه حرکاتش
نيز به شدت اُفت و خيز است .پاندوليسم جنبش اجتماعی جاری که در حد فاصل مبھمی
از طبقه ی بورژوازی و طبقه ی کارگر سرگردان است و به راست و چپ ميزند دقيقا ً
به ھمين دليل است .شما در نظر بگيريد که بخش عمده ای از اعتراضات کنونی در
دانشگاھھا جريان دارد .در خوشبينانه ترين شرايط از راديکالترين جنبش دانشجويی چه

دستآوردی حاصل ميشود؟ به نظر من ھيچ؟ بر منکر ترقيخواھی جنبش دانشجويی
اصلی کارـ سرمايه ،در نھايت تعيين کننده
لعنت! اما در عصر سرمايه داری ،که تضاد
ِ
ی طرف پيروز دعواست ،نيروھای غيرمولد نقشی استراتژيک در مبارزه ی طبقاتی
ندارند .ھفت ھشت ماه زدوخورد دانشجويان و پليس يونان در نھايت به کجا رسيد؟ ھيچ.
در يک روز سربی آدمی از جنس حاج آقا عبدالکريم سروش پيدا ميشود و با حکم
انقالب فرھنگی ،دستور تعطيلی دانشگاه را صادر می فرمايد .اگر کرکره ی دانشگاه و
کالً توليد علم را می شود ،چنان پايين کشيد که تا مدتی آب از آب تکان نخورد ،در مقابل
توليد مادی را نميشود تعطيل کرد .کافيست يک روز کارگران شرکت گاز روسيه
اعتصاب کنند .کل اروپای غربی يخ ميزند .اما با اعتصاب ھمه ی دانشگاھھای روسيه
اتفاقی نميافتد .لطفا ً من را جای امام محمد غزالی و روسای دادگاه گاليله نگذاريد و به
اين نظر ھمرديف تھافت الفالسفه ،با معياری ضد علمی ننگريد .به ياد داشته باشيم که
قرار بود از ترکيب طبقاتی جنبش و مبارزه ی طبقاتی سخن بگوييم .از ھمين منظر
ضمن ارج نھادن به جنبش دانشجويی پيشرو معتقدم تحقق مطالبات دانشجويان ترقی
خواه فقط در اتحاد آنان با طبقه ی کارگر امکان پذير خواھد بود .در غير اين صورت
ره بر جايی نخواھد برد.
منافع کارگران و زحمتکشان در شکل گيری يک جنبش ضد ديکتاتوری
شک نکنيد که طبقه ی کارگر بيش از ھر طبقه ی ديگری به آزادی نياز دارد .در سه
قرنی که سرمايه داری حاکم شده است ،کثيف ترين ديکتاتوری ھا ابتدا آزادی بيان و حق
تشکل کارگران را نقض کرده اند .از بناپارتيسم تا فاشيسم ،از استالينيسم )سرمايه داری
دولتی( تا خروشچفيسم )راه رشد غيرسرمايهداری( ،از خمرھای سرخ تا يلتسينيسم ،و
سرانجام از ھارترين شکل ديکتاتوری سرمايه داری معاصر )نئوليبراليسم :تاچريسم ـ
ريگانيسم( بيشترين خسارت مادی و معنوی به طبقه ی کارگر وارد شده است .از
شکست کمونارھا )کمون پاريس  (١٨٧١تا کودتای فرانکو و پينوشه و مارکوس و شاه،
ھر جا که ديکتاتور پاچه ورماليده يی بساط داغ و درفش خود و سرمايه داری را پھن
کرده است ،اولين قربانيان و نخستين اعدام شده گان چپھا و کارگران بوده اند .معلوم
است که تحقق ھر درجه يی از دموکراسی توده يی ـ شورائی و استقرار آزاديھای بيقيد

و بند واقعی به سود طبقه ی کارگر است .آزادی برای فعاليت فالن تشکل صنفی
کارگری – حتا اگر بر چسب سنديکاليسم ،اکونوميسم و تريديونيونيسم نيز بخورد – باز
ھم گامی به پيش برای اتحاد طبقه ی کارگر و انکشاف مبارزه ی طبقاتی کارگران در
راستای سازمان يابی پرولتری است .معلوم است که بورژوازی برای کسب سود بيشتر
اسثتمار نيروی کار ،تا بتواند درھای آزادی را به روی طبقه ی کارگر می
حداکثر
و
ِ
ِ
بندد و تا آنجا که قادر باشد ،شرايط محيط کار و معيشت کارگران را سختتر ميکند.
وجود دولتھای کينزی – که با يورش خصوصی سازيھای نئوليبرالی عقب نشستند –
مرھون مبارزات مستمر کارگران است .از برھه ی جنبش چارتيستی انگلستان تا
انقالبھا دھھی  ۶٠و  ٧٠فرانسه ،اگر زنده گی کارگر اروپايی اندکی بھتر شده و آزادی
تا حد فعاليت اتحاديه ھا گسترش يافته است ،صرفا ً به اعتبار مبارزات طبقه ی کارگر
بوده است .تعليل اين مھم که چرا طبقه ی کارگر بار ديگر انقالب بلشويکی را تجربه
نکرده است ،در حوصله ی بحث ما نيست .اما بی ترديد پايه ای ترين دليل اين ماجرا به
ھپولی شدن مبارزات کارگران و انحراف و تخريب ريل و مصادره ی جنبش کارگری
توسط انواع و اقسام جريانات و گرايشات اپورتونيستی و بورژوايی مربوط ميشود.
مبارزات کارگران لھستانی به اين دليل ساده به عروج سرمايه داری غرب انجاميد که
يک جريان بورژوايی کثيف و سردرآخور امپرياليسم در متن آن ھژمونی يافته بود.
ميخواھم بگويم ھر جنبشی با ھر ميزان ترقی خواھی دموکراتيک ،اگر تحت ھژمونی
طبقه ی کارگر متشکل و متحد قرار نگيرد ،در نھايت به سود بورژوای دو دره خواھد
شد .اگر کارگران به شکل منسجم و در قالب طبقه يی برای خود وارد ميدان مبارزه ی
سياسی اقتصادی نشوند ،اين جنبش صد سال ديگر ھم در قالب اکسيونيسم ادامه داشته
باشد؛ راه به ديھی نخواھد برد .اين نکته را ھم اضافه کنم که در عصر سرمايه داری نه
فقط سخن گفتن از بورژوازی ملی ھذيانی بيش نيست ،بلکه فراخوان به طبقه ی کارگر
برای اتحاد يا ائتالف با بورژوازی نيز پالتفرمی انحالل گرايانه است .اين مولفه ی آخر
را جھت استحضار مرتضی محيط و دوستان منشويک ماب گفتم وگرنه اکثريتيھا و توده
ييھا که از بيست و ھشت ،نه سال پيش عمالً به زائده ی بورژوازی تبديل شده اند و
طبقه ی کارگر را در ذھن پوسيده شان به فراموشی سپرده اند .و اين خود بھتر.
دوپارازيت از گريبان جنبش کارگری کمتر ،غنيمتی است!

چه نيروھايی کارگر ھستند؟
بعضی کوشيده اند حتا ھرکول و رستم را نيز کارگر و ايضا ً پرولتاريا جا بزنند .و
جماعتی ديگر؛ برای بررسی آکادميک پايگاه و خاستگاه طبقاتی جانور الدنگی ھمچون
شعبان بيمخ جعفری از بچه محلھاشان استشھاد گرفته اند تا او را از قماش پرولتاريا –
گيرم لومپنتاريا  -به حساب آورند .اين کاله مخملی ھای داش مشدی دانشگاھی  -با تکيه
بر نظريه ی لومپنتاريا – از ميزان ارزش اضافه ی توليد شده ی زورخانه ی
شعبونخان ،ارقام متفاوتی به دست داده اند! ھمان زورخانه ی جلوی درب شمالی پارک
شھر را ميگويم .به اين تعبير شايد آرتيستھايی از تخم و ترکه ی ديويد بکام و کريستيان
رونالدو تا خانمھای محترمه يی از جنس بيانسه و بريتنی و مدونا و جنيفر لوپز نيز که
صاحب و مالک شخصی وسايل توليد نيستند ،کارگر باشند! گيرم يکی نان سانتر طاليی
اش را ميخورد ،ديگری آب زمزم حنجره و گلو و اندام نقره ای اش را! ھر چند حساب
ھای برادران و خواھران پيش گفته سالی سيصد چھارصد ميليون يورو بيشتر شارژ
نشود! اين نکته را از باب مزاح نگفتم .سالھاست که تئوريسين ھای چپول و چپ اندر
کار عضالنی
قيچی مشغول بافتن کالف بی سر و تھی ھستند که به موجب آن قرار است ِ
از پيش شرط پرولتر بودن کنار برود و اساسا ً بساط سوسياليسم کارگری به سود انقالب
انفورماتيک جمع شود و به جای کارگران ،آقايان روباتھا انجام وظيفه فرمايند .اين
وظيفه ی "سيليوود" )ھاليوود  +درھی سيليکون( است .کسانی مثل گيدنز نيز کاسه ی
گدايی به دست گرفته و برای اين مھمالت يارگيری ميکنند .گذشته از اين ترھات ضد
کارگری و با تاکيد بر اينکه مگر قرار نبود انقالب تکنولوژی به تقليل ساعت کار و
بھبود شرايط زندگی انسانھا – و از جمله کارگران – بينجامد و تاکنون دقيقا ً بر عکس
شده ،قدر مسلم اين است که با ھيچ تعريفی نميتوان خيل عظيم فروشنده گان فرودست
نيروی کار؛ پرستاران ،انواع شاغالن بخش خدمات توليد اجتماعی و معلمان و استادان
دانشگاه و روزنامه نگاران را – با شروطی – کارگر ندانست.اما فرق است بين آن
پزشکی که ماھی  ٧٠٠يورو حقوق ميگيرد )معادل دريافتی يک کارگر متخصص( با
آن پزشکی که برای يک عمل جراحی دو ساعته  ٧٠٠٠ھزار يورو به جيب ميزند.
چنان که فرق است ميان اکبر افتخاری – که گويا در تھران راننده ی تاکسی است و

ماھی ھزار تومان از فدارسيون حق بازنشسته گی؟! ميگيرد – با امير قلعه نوعی که
برای يک فصل مربيگری در ليگ نيم بند فوتبال درجه سوم آسيايی ايران ھفتصد
ميليون تومان ناقابل کاسب می شود .يعنی ماھی ھفتاد ميليون تومان و روزی دو ميليون
و اندی تومان! که با يک حساب سرانگشتی درآمد روزانه اش ميشود ،دو برابر و نيم
دريافتی ماھانه ی بنده ی نوعی با درجه ی کذايی دکترا و پانزده جلد کتاب دانشگاھی و
صدھا مقاله و سی و چند سال قلمزنی و ھمين مدت فعاليت سياسی مطلقا ً بيمزد و منت!
به قول زنده ياد ساعدی ،آخر نويسنده گی اول گدايی! و اتفاقا ً فرق روزنامه نگار و
نويسندهی  CNNو فاکس نيوز و ...مثالً لری کينگ با نويسنده يی مثل من نيز از ھمين
جا )ميزان درآمد و ماھيت فعاليت:خدمات سرمايه( روشن ميشود .به اين ترتيب فرق
است ميان حزب ليبر تونی بلر با حزب کارگری بلشويکی .گيرم ھر دو حزب عنوان
"کارگر" را يدک میکشند ولی اولی مدافع ليبراليسم ليبرتر است و دومی سينه چاک
واقعی طبقه ی کارگر .اولی شعار ھمه ی قدرت به سرمايه داران را میدھد ،دومی ھمه
ی قدرت به شوراھا! باری کوتاه اينکه برای تبيين جايگاه کارگر – صرفنظر از قواعد
متدولوژيک و اپيستولوژيک و ھرمنوتيک و غيره – بايد به چند مولفه توجه کرد:
*ايجاد ارزش اضافه.
* کارمزدی
* آرايش آگاھانه ی نيروی مولد.
* تالش برای تغيير شيوه ی توليد سرمايه داری و استقرار مالکيت اجتماعی توليد.
* ارجاع به مبارزه ی طبقاتی به عنوان موتور محرکه ی جامعه ی طبقاتی به منظور
لغو کارمزدی و جمع کردن بساط مالکيت خصوصی بر وسايل توليد.
* نامحدود شدن کارگر به پتک )کارگر صنعتی(.
* قرار گرفتن در جبھه ی مبارزه ی آنتاگونيستی عليه کل طبقه ی بورژوازی.
به يک عبارت ميخواھم بگويم مفھوم کلی طبقه را بايد بدون اصالت بخشيدن يا تقدم و
تاخر بخش توليد؛ خدمات و ارتباطات سنجيد .آيا ميتوان وزن طبقه ی کارگر را پشتوانه
ی پيشروی جنبش اعتراضی جاری قرار داد؟ به تفسير استفھامی آيا ميتوان زمينه ی
ھژمونيک شدن طبقه ی کارگر را در اين جنبش فراھم کرد؟ آيا چشم انداز چنين
تصويری ،در شرايط فعلی تصويرپذير است؟ بيشک ،حتا جنگيرھا نيز نميتوانند به

چنين پرسشھايی آری يا خير بگويند .با توجه به فقدان تشکل ھای مستقل کارگری و به
يک مفھوم چشم اندار نامعلوم  -و نه الزاما ً بعيد – تبديل طبقه ی کارگر از يک طبقه ی
در خود به طبقه ای برای خود؛ تبعا ً ھژمونيک شدن نقش طبقه ی کارگر در آينده ای
قابل پيشبينی مشروط است .گيرم يک تجربه ی تاريخی به ما ميگويد از زمانی که لنين
در تبعيد از وقوع انقالبی سخن ميگفت که احتماالً قرار بود در زمان فرزندان و نواده
گانش اتفاق بيفتد ،شش ماه بيش نگذشت اما ...گذشته از خوشبينی يا بدبينی ،ماجرا به
اين سادگی ھم نيست  .با وجود کارگران غير متشکل و متشتت و در اوج فعاليت
ت گرد آمده در اين يا آن حزب،
روشنفکران بورژوا و خرده بورژوای سوسياليس ِ
مديريت فالن مھدکودک را نيز نميتوان گرفت ،چه رسد به قدرت سياسی .کسانی که با
الگوبرداری کودکانه از "چه بايد کرد" لنين طرح و برنامه می ريزند  -و ناخواسته يا
خواسته به بالنکيسم ميافتند – در خوشبينانه ترين برآورد با آلترناتيوسازی جانشين
گرايی غيرکارگری ،به تسلسل اکسيونيسم ميافتند .از ھمه مھمتر به ياد داشته باشيد که
جنبشھای اجتماعی با توجه به سطح و عمق مطالبات خود به ميراث فکری انسانی دست
می برند و از ميان راھکارھای سياسی اقتصادی موجود ،آنچه را که به کارشان بيايد؛
برمی گزينند .واضح است که ھر قدر اعتراض به نظام سرمايه داری فراگيرتر باشد
امکان تشکيل جبھه ی ضد کاپيتاليستی و عروج سوسياليسم کارگری به ھمان ميزان
فزونتر ميشود.
نقش چپ در جنبش کنونی
راستش به نظر من چپ اعم از کارگری يا راديکال و پوپوليست در مسير پيشبرد جنبش
جاری نقش موثری نداشته که حاال حاشيه ای يا متنی باشد .در عرصه ی نظری و
رسانه ای البد ميدانيد که فی المثل در مقابل يک مقاله ی من دھھا مقاله و مصاحبه
منتشر ميشود که ضمن نکوھش من ،از کارگران و زحمتکشان ميخواھند به ليبرالھا و
اصالح طلبان بپيوندند .آنان )طيف گسترده ای از اکثريتيھا ،توده ييھا ،چپھای ليبرال
شده ،محيط و سمپاتھايش( با انواع و اقسام ناسزا و تحليلھای نامربوط در جريان پلميک
ھای بی ارزش ،از اينکه ما به نقد بورژوازی – و به زعم ايشان بورژوازی ملی به
سرکرده گی موسوی و خاتمی – پرداخته ايم عقده ميگشايند و نقد ما را "نا به ھنگام"

ميخوانند .من به گذشته ی موسوی و کروبی و خاتمی کاری ندارم – اين بحث بماند تا
بعد – اما بحث اساسی ام اين است که چه گونه ميتوان به نام مارکس و طبقه ی کارگر
از افراد و جرياناتی دفاع کرد که نه فقط به شھادت پيشينهشان ،بلکه به گواھی برنامه ی
کنونيشان نيز از بازار آزاد و در بھترين شرايط از سرمايه داری دولتی دفاع ميکنند و
در حوزه ی گسترش آزاديھای سياسی افقشان حداکثر از جمع آوری گشت ارشاد فراتر
نميرود؟ اگر منظورتان از چپ ،تشکل و سازمانھای چپ خارج از کشور ھستند که باز
ھم من شخصا ً ھيچ نشانه ای که مويد تاثيرگزاری اين چپ بر جنبش باشد نمی بينم .پس
از دھه ی  ،۶٠کل جريانات چپی که به خارج رفتند ،عمالً به حاشيھی نازکی در
اپوزيسيون تبديل شدند .صحبت بر سر اھميت عملگرايی در جنبش کارگری نيست ،اما
بپذيريم که اين چپھا به جز پلميک و انشعاب کار ديگری بلد نيستند .از طريق مشاھده ی
حوادث داخلی در يوتيوب و راه اندازی چند سايت و وبالگ و نشريه که کاری پيش نمی
رود .آنان اسم خود را "دخالت گر" میگذارند ،اما اين دخالت گری در حد اعتراض بی
ارزش در مقابل چند سفارتخانه متوقف ميشود .آنان به اندازه ی  I.L.Oنيز برای
کارگران مفيد نيستند .حاال  CGTفرانسه و سازمانھای مشابه بماند .گرچه فضای
سياسی حاکم بر ايران قابل مقايسه با فرانسه نيست .اما آنچه که من از دخالت گری چپ
می فھمم شعاع عملکرد رفيقی مثل اوليويه بزانسنو است .در حوزه ی تئوری نيز چپ
ما تا سالھا بايد کماکان از ميراث ديويد ھاروی و پری اندرسون و کالينيکوس و ...تغذيه
کند .جنبش اجتماعی و اعتراضی خيابانی کنونی پيشکش ،چپ حتی در سازماندھی به
اعتراضات گسترده و البته پراکنده ی کارگری و تبديل آنھا به تشکل يا اتحاديه نقشی
ندارد .در  ١مه سال  ١١) ٢٠٠٩ارديبھشت  ،(١٣٨٨چند تشکل کارگری برای نخستين
بار توانستند درباره ی مطالبات پايه ای و حداقلی کارگران )منشور ده ماده ای( به توافق
برسند و باز ھم برای نخستين بار بيرون از فضای بسته ی کارخانه و جغرافيای غير
اجتماعی کوه و بيابان )گل گشت( در مرکز شھر تھران )پارک الله( گرد بيايند .نتيجه
اش را ميدانيد .اين ھمه سازمان و تشکيالت و گروه وحزب و فرقه و محفل و محمل که
با اسامی پر طمطراق سنگ کارگران و سوسياليسم را به سينه ميزنند کجا بودند؟ با چند
ساعت پخش برنامه ھای بيربط تلويزيونی و از طريق فضای مجازی و کاغذی و
اکسيونيسم مقطعی در برابر سفارتخانه ھا و اعتراض به سفر مقامات رسمی که نميشود،

به جنبش کارگری سازمان داد .به قول حافظ:
با ھيچ کس نشانی زان دلستان نديدم
يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد
من البته فکر می کنم "او" نشان ندارد .از طرف ديگر اين حاشيه نشينی غمبار فقط
منحصر به چپ ايران نمی شود .چپ ،بعد از شکست انقالب اکتبر  -که تقريبا ً از اواخر
دھه ی  ١٩٣٠با سلطه ی استالينيسم و حاکميت اشتراک گرايی بوروکراتيک و سپس
سرمايه داری دولتی شگل گرفته  -و پس از شکست انقالبھای دھه ی  ٧٠فرانسه؛ و
علی الخصوص متعاقب فروپاشی ديوار برلين و تالشی کمونيسم بورژوايی اردوگاھی
و ...تا حدود نااميد کننده ای از صحنه ی جنبشھای اجتماعی عقب نشسته است .مشارکت
در جنبش ھای ضد جھانی سازی ،ضد جنگ ،دفاع از محيط زيست ،اعتراض به
کنفرانس  ٨Gو  ٢٠Gو داووس غيره حرکتی مثبت است اما وظيفه ی اصلی چپ نبايد
به اين اکسيونھا تقليل يابد .چپ اگر نتواند با جنبش کارگری پيوند منسجم بخورد ،اعتبار
و قدرتش را از دست ميدھد .من در مقاله ای به چند محور مختلف درباره ی داليل
حاشيه نشينی چپ پرداختم که به مواردی از آنھا فقط اشاره ميکنم * :شکست کمونيسم
بورژوايی استالينی ـ خروشچفی شوروی که به ناحق ،چند دھه ذيل سايه ی سوسياليسم
ِ
لم داده بود) .منظورم شکست کمونيسم اردوگاھی است!
* فروپاشی ديوار برلين و ايجاد يأس و انفعال در بخش عمده ای از چپ که تحت تاثير
تبليغات سرسام آور رسانه ھای غربی منفعل شده بودند .سرمايه داری غرب توانست
اين فروپاشی را به شاخی زير چشم سوسياليسم کارگری تبديل کند و شلتاق زنان بگويد:
"اين بود آن مدينه ی فاضله ای که مارکس و انگلس و لنين قولش را داده بودند"؟ "اين
بود بھشت کارگران"؟ و مھمالتی از اين قبيل.
*حاکميت سياھترين و ھارترين شکل سرمايه داری بازار آزاد که از سال  ١٩٧٩در
انگستان با تاچريسم به قدرت رسيد و دو سال بعد با ريگانيسم در آمريکا عمالً شمشير
خود را عليه چپ و کل جنبش کارگری در تمام جھان از رو بست .نئوليبرالھا که با
نظريه پردازان بی مقدار و فرومايه ای ھمچون فوکوياما گرد و خاک "پايان تاريخ" و
پيروزی ليبرال دموکراسی غرب و تک قطبی شدن جھان را در بوق و کرنا کرده

بودند،
* برای مدتی – و راستش تا اواسط دور دوم رياست جمھوری بوش دوم ) (٢٠٠۵و
علنی شدن بحران اقتصاد سياسی نئوليبرالی – توانستند چپھا را ھو کنند .نئوليبراليسم-
چنانکه من در آخرين کتاب خود "بحران" نقد اقتصاد سياسی سرمايه داری نئوليبرال،
 ،١٣٨٨تھران :نگاه ،گفته ام -در سی سال گذشته ضربات سنگينی بر پيکر چپ و
جنبشھای کارگری وارد کرد .چپ ھنوز از شوک چنان ضرباتی به خود نيامده است .در
آسمان ايران نيز کرکس نئوليبراليسم از دولت پنجم شروع به گشت و گذار کرده و با
انواع ترفندھای بورژوايی از قبيل توسعه ی اقتصادی ،دموکراتيزاسيون راست ،جامعه
اقتصادی
ی مدنی ،پلوراليسم و اين اواخر ھم "عدالت"!! متأثر از طرح تحول
ِ
آزادسازی قيمتھا؛ تا توانسته به جنبش کارگری صدمه زده است.
* شيفت سوسياليسم خرده بورژوايی ،دھقانی مائوـ لين پيائو در چين به سوی شکل
بندی يک جبھه ی جديد و قدرتمند سرمايه داری نئوليبرال ميليتانت .بورژوازی خشن و
ضد انسانی چين که زير پرچم "حزب کمونيست" کثيفترين نوع کارمزدی )کاربرده گی(
را به صدھا ميليون کارگر ارزان قيمت تحميل کرده است؛ شليک ديگری به شقيقه ی
چپ )خلقی( به شمار می رود.
* به جز شکست اردوگاه شوروی و چين ،تجربه ی تلخ چپ درفرانسه،يوگوسالوی،
آلبانی ،ويتنام ،کامبوج ،اندونزی و ...بر حجم اين ناکامی ھا افزود.
* اين شکستھای پی درپی جھانی بخشی از چپ را به دامان ليبراليسم پرتاب کرد.
ھمين چند وقت پيش حضرت فرخخان نگھدار  -از موضع تحليلگر خانه زاد  BBCو
حامی دو خرداد و موسوی و سبزھا – به حضور ما عرض کردند »ما خودمان در
شوروی بوديم و ديديم که بر کارگران چه مصيبتھا ميرفت« )نقل به مضمون( * .چپ
ليبرال نشده ی ما نيز ضمن تشتت و پراکنده گی به انواع در افزوده ھای کاذب بر
سوسياليسم مارکس آويزان شد .يک روز با اراده گرايی و دخالت گری – درست مثل
چريک فدايی دھه ی پنجاه  -برای کوبيدن پرچم اش در وسط شھر تھران ،سه چھار
ھزار نفر را در يک تشکل غرب نشين سازمان داد و تصور کرد بدون حضور طبقه ی
کارگر در ميدان ميتواند بر عرصه ھای عمومی سياست ايران و منطقه تاثير بگذارد.
ديديم و ديديد که آخرش به کجا رسيد .چپ ميليتانت نشان داد که ھنوز در افق

کالشينکوف و کوکتل مولوتوف سير و سياحت ميکند و به سازماندھی مبارزه ی طبقاتی
کارگران نمیانديشد.
*
در غرب پيدايش نحله ھای موسوم به اروکمونيسم ،چپ نو ،فرانکفورت ،گروه مانتلی
رويو؛ تروتسکيسم و تئوريپردازی کسانی ھمچون ديويد ھاروی ،مديسن ،الکس
کالينيکوس ،پری اندرسون ،ديويد مکنالی ،تريايگلتون ،ارنست مندل و حتا مايکل ھارت
و تونينگری تا حدودی به چپ ھا کمک کرد تا به شناخت مشخصی از ويژه گيھای
سرمايه داری جديد نايل آيند .اين نظريه پردازيھا در چند دھه ی گذشته به احيا و حتا
ارتقای کيفی چپ ياری رسانده است ،اما تمام اينھا کافی نيست .مارکس ھمواره تاکيد
ميکرد برای گذار از جامعه ی سرمايهداری به سوسياليسم عمل سياسی الزم است.
پيروزی چنين فرايندی به طور مطلق فقط يک راه دارد :تقويت جنبش کارگری به
منظور ايجاد يک جنبش اجتماعی فراگير سوسياليستی .واضح است که در اين جنبش –
که ھژمونی آن با طبقه ی کارگر است – طيف ھای گسترده ی دانشجويی ،زنان و غيره
نيز به طور وسيع حضور خواھند داشت .من البته جنبش زنان را از جنبش کارگری
منتزع نميکنم و به ھمين دليل نيز برای تحرکاتی که تحت عنوان "کمپين يک ميليون
امضا" صورت ميگيرد و سردمداران ليبرال فمينيست آن ساز خود را کوک ميکنند،
اعتبار چندانی قايل نيستم .گيرم که دستيابی به حق طالق و سرپرستی کودک ،ارث
برابر با مردان ،دريافت حقوق برای کار موسوم به خانه داری ،پيروزی مقطعی برای
زنان ايرانی به شمار ميرود ،اما زنان به عنوان نيمی از جامعه بايد بدانند که حقوق
کامل آنان نه از طريق فتاوی آيتا صانعی يا البيگری شيرين عبادی ،بلکه فقط از
مسير پيروزی جنبش فراگير و اجتماعی سوسياليستی تحقق خواھد يافت .بی تعارف و
تعريف ،من به اعتبار مطالعات و تحقيقات گسترده و حرفه ای ام – به استناد کتابھا و
مقاالت چاپ شده و در محاق مانده و منتظر چاپ ام – چپ ايران را خوب ميشناسم .از
حيدرخان عمواوغلی و سلطانزاده و پيشه وری و ارانی تا ھمين جريانات وفرقه ھای
ھفتاد و دو ملتی .حاال از مزدک و برديا و قرمطيان و غيره بگذريم.خالصه بگويم من
به تاثير چپ خارج نشين بر حوادث اجتماعی داخلی چندان اعتقادی ندارم .آنان –
حداکثر – از پلميک ھای بيھوده و اتھام پليسی به رفقای قديمی خود که بيرون بيايند؛

بالفاصله به محافل چند نفره منشعب ميشوند و برای خود ليدر ميتراشند و دفتر سياسی
ميزنند و در اوج دخالت گری به مناسبت  ١مه برای کارگران  ٢۶٣ھزار تومانی ما
يک کارت تبريک روی سايت خود میگذارند .دستشان درد نکند! اگر دخالت گری اين
است که بيچاره کارگران ما .آنان در صورت دسترسی و آشنايی به اينترنت و عبور از
سد فيلترينگ – که با توجه به ُکندی سرعت به آسانی ممکن نيست – تازه با دھھا طيف
مدعی روبه رو ميشوند که ھر کدام خود را مارکس زمانه و تروتسکی دوران و لنين
زمان و فاتح زمين و آسمان ميخواند و برای ديگری نه فقط تره ُخرد نمی کند ،بلکه به
رفيق ديروزش انگ "کارپليسی" ميزند .ھمه ی اينھا ھم که نباشد و به فرض که چپ
خارج نشين يکپارچه و متحد شود ،باز ھم در نھايت نميتواند تاثير تعيين کننده ای بر
ايجاد تشکل ھای کارگری و تعميق مبارزه ی طبقاتی بگذارد .اگر بپذيريم که سوسياليسم
علمی نقد جامعه ی سرمايه داری است ،اگر قبول کنيم که سوسياليسم مارکس با تکيه بر
مبارزه ی ھميشه جاری در جامعه ی سرمايه داری شکل بسته است ،اگر به اعتبار
علمی مانيفست مجاب شويم که سوسياليسم آينده فقط از درون پيشروی مبارزه ی طبقاتی
کارگران بيرون ميآيد ،آنگاه در می يابيم که با آگاھی ھای لوکاچی و عنصر پيشتاز و
چند ساعت برنامه ی تلويزيونی و افشاگری و غيره به جايی نخواھيم رسيد .اين احتمال
که با توجه به بحران اقتصادی ايران  -به تبع بحران اقتصاد جھانی – بحران سياسی
کنونی به مسير اعتراضات اقتصادی شيفت شود ،چندان دور نيست .حتا محافظه کارانی
مانند احمد توکلی نيز – چنان که من در مقاله ی "موج سوم بحران اقتصادی،
بيکارسازی" بر رسيده ام – از قيام يقه آبی ھا )کارگران( سخن ميگويند و اين انقالب را
با تعبير خود برخالف خيزش ليبرالی سبز ،فراتر از انقالب مخملی و نارنجی و زرد و
بيلدربرگی ميبينند .چپ عقب مانده ی ايران – عقب مانده به ھر دو معنا ،ھم عقب مانده
از حرکتھای اعتراضی و خودبه خودی کارگران و ھم عقب مانده ی سکتی – در
مواجھه با چنين احتمالی تنھا نظاره گر خواھد بود .واقعيت اين است که با وجود بعضی
شعارھای راديکال و ساختارشکنانه ای که در اعتراضات خيابانی مشاھده ميشود،
ھژمونی نسبی و البته شکننده و افول پذير دو طيف متحد ليبرالھا و اصالح طلبان وطنی
و برون مرزی امری انکارناپذير است .شايد بر اثر مرور زمان و روشدن دست
فرصت طلب اين طيف بازارگرا و سرمايه دار ،ھژمونی کارگری بتواند دست باال بيايد.

نميدانم.اگر مانند پوزيتيويستھای انترناسيونال دوم فکر کنيم بايد به اين اميد خوشبين
باشيم .اما آيا شما ميتوانيد بگوئيد اين خوشبينی چه قدر پايه ی مادی و واقعی دارد؟
با تجربه ای که از انقالب بھمن داريم و درس ھايی که از شکست آن گرفتهايم ،برای
آن که جنبش کنونی مردم به شکست نيانجامد چه میتوان کرد؟
سی و يک سال پس از انقالبی که قرار بود در اولين گام و به سرعت پايه ھای دولت
رفاه را پی بريزد و بنا بر وعده ی صريح آيتا خمينی )سخنرانی بھشت زھرا( خدمات
عمومی را )آب ،برق ،حمل ونقل ،بھداشت ،درمان و  (...رايگان کند و برای
مستضعفان خانه بسازد ،ضد مستضعفترين سياستھای اقتصاد نئوليبرالی ھايکی ـ
فريدمنی بر کشور حاکم شده است .خط فقر به  ٩٠٠ھزار تومان رسيده ،بيش از چھل
ميليون نفر در زير اين خط ُکشنده به اصطالح "زندگی" ميکنند و حقوق پايه ی
کارگران  ٢۶٣ھزار تومان است .تازه ھمين حقوق نيز در موارد بسياری به شکل
معوقه ھای چند ماھه در ميآيد .آنچه که در ايران امروز ميگذرد فقط يک آپارتايد
اقتصادی عليه کارگران و زحمتکشان نيست ،بيش از اين ھاست .ما با يک تروريسم
اقتصادی و نسل کشی طبقاتی مواجھيم .آنان که از دستآوردھای نانوتکنولوژی،
موشکی ،سلولی و ھسته ای انقالب اسالمی دفاع ميکنند يک حقيقت ساده و جھان شمول
را نميدانند .اين جماعت نميدانند که بدون اعتالی استانداردھای زندگی مادی مردم،
سخن از استقالل سياسی و پيشرفت علمی ياوه ای بيش نيست .با وجود چھل ميليون فقير
– آن ھم در سرزمينی ثروتمند – دفاع از پيروزی انقالب خودفريبی است .در کنار فقر
و بيکاری ،آسيب ھای جدی اجتماعی مانند روسپيگری و اعتياد به مواد صنعتی مرگبار
– که اين ھر دو نيز در فقر ريشه دارند – جامعه را به آستانه ی يک فروپاشی و فالکت
بيسابقه کشيده و عميقترين فاصله طبقاتی را حاکم کرده است .چرا پس از سه دھه و با
وجود ھشتصد ميليارد دالر درآمد نفتی به اينجا سقوط کرده ايم؟ من وارد جزييات
نميشوم ،يعنی اقتصاد کالم بيش از اين اجازه ی روده دازی نميدھد اما امروز ھمه
ميدانند – و خود احمدی نژاد نيز بارھا به آن اعتراف کرده است – که چيزی در حدود
صد نفر از ما بھتران بيش از  ۴٨ميليارد دالر پول نقد از بانکھا وام گرفته اند و يک
شاھی آن را نپرداخته اند .به بنده ی نوعی که طی اين سی و يک سال نه يک صنار وام

دولتی يا خصوصی تعلق گرفته نه يک صدم ميليمتر زمين و ويال در شمال و تورنتو و
حتی ميدان شوش!
کسی که بدون يک ﷼ وثيقه ميتواند چھارصد پانصد ميليارد تومان وام بگيرد از
بازپرداخت آن بگريزد و ھمه را يک جا ھپل ھپولی کند ،احتماال مستضعف نيست!!.
چنين فردی بی ترديد عضوی از يک اليگارشی عظيم اقتصادی و سياسی است .سی و
يک سال پس از انقالب ،يک خانه ی سی و يک متر در يافتآباد و مفت آباد و خانی آباد
و يک شغل بخور و نمير و کمترين سقف شادی فرھنگی به رويای جوان ايرانی تبديل
شده است .در حالی که بعضی حضرات در سلطنت آباد و سعادت آباد – چه اسم ھای با
معنايی ھمه پسوند "آباد" دارند – خانه ھای پانزده خوابه و درآمدھای ميلياردی دارند .با
يکبار تعويض آب استخر خانه ی اين جنابان "مستضعف پرور" تمام مردم "مستکبر"
خيابان اعدام و توپخانه و دروازه غار ميتوانند استحمام کنند! دارايی ميلياردی ھمين
آقای صادق محصولی – وزير کشور دولت نھم و وزير رفاه دولت فخيمه ی دھم – اتفاقا ً
مقياس خوبی برای مقايسه ی زندگی مستضعفان و مستکبران است!! به ويژه که
حضرتشان وزير رفاه نيز تشريف دارند و ايضا ً مسوول ترسيم خط فقر ھم ھستند!
خالصه بگويم و خالصتان کنم ،آسيب شناسی انقالب  ۵٧در اين مجال مجمل نمی گنجد
و من به ھمين اجمال بسنده ميکنم که سرنوشت انقالب ھای "ھمه با ھمه"و ائتالف ھای
بيجا و نامربوط طبقاتی در نھايت به ھمين جا ختم ميشود .کسانی که از طبقه ی کارگر
ميخواھند در "متن خيزش سبز" زير پرچم اصالح طلبان و ليبرالھا و ساير متحدانشان
سينه بزنند ،دچار کور رنگی تاريخی شده اند!

