
  کارگران و انتخابات

 
  ١٣٨٨ خرداد ۵سه شنبه           هماهنگیميته ک

ن       . در فضای جامعه بحث انتخابات رئيس جمهوری است      اين روزها بحث رايج    ا اي ارگران ب ه ک يم ک د      می خواهيم ببين د برخورد کنن ه باي ات چگون . انتخاب

د                يک برخورد انتقادی رايج با اين پديده اين است که          ست، همگان نمی توانن ات    می گويند انتخابات آزاد نيست، دموکراتيک نيست، عادالنه ني امزد انتخاب ن

د،                 شوند، در انتخابات     ای                    تقلب می شود، صندوق های آرا را عوض می کنن ردم را پ د م ده و وعي ا وع روش می شود، ب د و ف دگان خري آرای رای دهن

ل گذشت وعده های خود را فراموش                    کشانند اما همين که انتخ     صنوق های رای می    ه            می  اب شدند و خرشان از پ راوان حرف های ديگری ک د و ف کنن

ور              معنای اين .  سنخ همين نوع انتقاد هستند      عمومًا از  ر فضای     حرف ها اين است که اگر انتخابات آزاد باشد، اگر تقلبی در کار نباشد، اگر ن دموکراسی ب

شرکت آحاد مردم در تعيين سرنوشت سياسی خود          !! اعمال اراده عمومی است    ابزاری برای !! ت بسيار خوب است   رأی گيری ها ساطع گردد پس انتخابا      

سه،      به زعم اين نوع انتقاد، اگر پديدۀ انتخابات       . از آن استقبال کرد و در آن مشارکت نمود         پس بايد !! است در جامعۀ ما نيز به سياق کشورهايی چون فران

ر ضرورت درنگ روی    . شود، بايد به نتايج آن اميدوار بود و در آن شرکت کرد            ن ها برگزار  سوئد، آلمان و مشابه آ     ا ب ای     تأکيد م ات در دني سئلۀ انتخاب م

ات               حرف ما اين است. است کنونی متوجه اين نوع باور و برداشت      سئلۀ انتخاب ه م ه ب ا جايی ک ان موجود ت ه و جه ارگر در جامع وده های ک که معضل ت

ه صورت جدی      اين نکته است . ، نه صرف آزاد بودن يا نبودن اين پديده بلکه کل موجوديت آن است             می شود  مربوط د ب ه باي شريح شود   ک رای   .  ت د ب بيايي

يم و                لحظه ای انتخابات در سيطرۀ حاکميت      رين شکل    »آزاد«سراغ    ديکتاتوری های هار سرمايه داری و مثًال جامعۀ سرمايه داری ايران را فراموش کن ت

رويم        ممکن   ا ب اتی را در نظر     . آن در گوشه های ديگر دني ارف               انتخاب ا و شرايط متع ا، مالک ه ۀ معياره ه ظاهرًا هم م ک ودن در آن جمع   » آزاد« آوري ب

زد و آرای درون آن ر          همه آزادانه شرکت می کنند، هر کسی به کانديدای دلخواه خود رای می دهد، هيچ کس صندوق                   .است م نمی ري ه ه ات را ب ا انتخاب

ه . و نهادهای نوع آن نيز حداقل به شکل معمول جامعۀ ما بر انتخابات سنگينی نمی کند            دستکاری نمی کند، سايۀ شورای نگهبان      شيم و     ب التی بيندي ين ح چن

ن صورت انتخاب ش                . بررسی کنيم  نقش، موضوعيت و تأثير چنين انتخاباتی را در جوامع کنونی جهان           ه حتی در اي ين  اولين سؤال اين است ک وندگان چن

د؟          » آزاد «انتخابات   ام دهن اری انج ًا چه ک ين باشد          و دموکراتيکی چه کسانی خواهند بود و قرار است واقع ه اگر چن د داد ک وری جواب خواهن ده ای ف ع

دگی فرد و هر نهاد منتخب حتمًا به اموری خواهند پرداخت که در راستای بهبود وضعيت              رئيس جمهوری يا نمايندگان مجلس يا هر       اهی    زن ات رف و امکان

د     . و اجتماعی توده وسيع شهروندان خواهد بود       اد خواهن ار ايج رد  حتمًا ک د        . ک ار می کنن ا مه د ي ين می برن ار      .بيکاری را از ب ر و گرسنگی، ک زان فق  مي

دافعان  . کرد فحشا و اعتياد را کاهش می دهند و به طورکلی خواست های کارگران را برآورده خواهند               کودکان، ات  م و دموکراتيک سؤال   » آزاد« انتخاب

ن پاسخ            .باال را اين گونه پاسخ می دهند       ا اي ه نظر م ا ب ه است            ام ه پردازان ه و وارون ز، خيالبافان وهم آمي ن ت يخ و ب ۀ       . از ب ا فرض رعايت هم ات ب انتخاب

د کجای اين دنيا هيچ تضمينی برای تحق معيارها و موازينی که مدافعان آن طرح می کنند در هيچ          .ق هيچ بخشی از خواست های کارگران به دست نمی ده

د           يک نگاه ساده به سرنوشت جمعيت عظيم و ميلياردی توده های کارگر جوامع غربی اين               شان می ده د         . واقعيت را به خوبی ن ارگران هر چن ن ک ۀ اي هم

ه ای          ه گون ار ب امال    وقت يک ب ات شرکت می                و  » آزاد« ک ا آن انتخاب ن ي ورد نظر         دموکراتيک در اي راد م ه اف د، ب د و انتخاب        کنن خويش رأی می دهن

 همه اين حوادث طابق النعل بالنعل براساس      . جمعيت کشور به آنان ابراز اعتماد کرده است        شوندگان نيز دست برقضا عين همان کسانی هستند که اکثريت         

سيار   سيعهمان تودۀ و. موازين دموکراسی روی می دهد اما به راستی چشمتان روز بد نبيند       کارگری که اين گونه آزاد در انتخابات شرکت جسته است و ب

رين                      آزادانه به منتخبان خود    فاکانه ت ارترين و س وع ه تگاه       رأی داده است در هفتۀ دوم پس از روز رأی گيری شاهد وق ين دس ه هم تعرضات سازمان يافت

اه های            . عيشتی خود است  تمامی دار و ندار م     های محصول انتخابات آزاد و دموکراتيک خويش به        ان م ور است در هم ارگر مجب نخست   اين تودۀ وسيع ک

ه تصميمات،  !! بعد از مراسم پرطمطراق انتخابات بسيار آزاد      ا            فرياد اعتراض خود علي ان دولت ي سه سازی های هم ا و دسي زی ه ه ري مصوبات، برنام

ا         آزاد را تا عرش آسمان بلند کند و سراسر         مجلس حاصل انتخابات بسيار    تيز ب اد خود       کشور را به ميدان مخالفت و جنگ و س ورد اعتم ان م ان منتخب هم

رين شکل ممکن آن، متضمن تحقق هيچ          برای توضيح اين واقعيت که هيچ انتخاباتی      . تبديل کند   در هيچ کجای دنيای موجود سرمايه داری، حتی در آزادت

ين اشارۀ کو       ن واقعيت سرسخت و     سطحی از مطالبات توده های کارگر نيست شايد هم ه اي اه ب افی         ت شرفتۀ سرمايه داری ک ه اصطالح پي ان جوامع ب عري

طورکلی در نظام سرمايه داری    بايد ببينيم معنای انتخابات به . و ريشه يابی آن بايد سراغ بحث های اساسی تر برويم     اما برای تشريح علت اين امر     . باشد

  .چيست



اعی    از نظر. نيست جز رابطۀ خريد و فروش نيروی کار بين انسان ها   بارها گفته ايم، چيزی      سرمايه، چنان که   تاريخی، رواج و حاکميت اين رابطۀ اجتم

ه     .در جامعه مستلزم تحقق دو شرط بوده است   ا ب ه تنه د ن اال يعنی     نخست آن که نيروی کار يا توانايی جسمی و فکری انسان برای کارکردن باي صورت ک

داشته به طوری که خريداران آن يعنی سرمايه داران به سادگی و راحتی به     آمده بلکه به وفور و به ارزانی وجود می         محصول قابل خريد و فروش درمی     

ار يعنی      اما اين وفور و ارزانی و اين سادگی و راحتی دسترسی به نيروی کار درگرو          . داشته باشند  آن دسترسی  روی ک ندگان ني آن بوده و هست که فروش

ند   روش اين کاال هيچ راهتودۀ کارگران جز ف   ار     . و هيچ امکان ديگری برای گذران زندگی نداشته باش روی ک روش ني ابراين، جز ف ه امکان     بن د هرگون باي

د       به عبارت ديگر، عالوه بر    . ديگر زندگی از کارگران سلب می شده است        ار، باي روی ک نده ني تبديل اجباری بردگان و رعيت ها به کارگران مزدی فروش

ی                         از انبوه  ه درون اردوی ب ز ب ان ني ز سلب مالکيت می شده و آن يچ امکان           توليدکنندگان مستقل و خرده پا ني ار ه روی ک روش ني ه جز ف سانی ک شمار ک

دۀ                 . شده اند  ديگری برای زندگی نداشته اند رانده می       ا توليدکنن ون ه ز ميلي ا        انباشت اوليه سرمايه جز از طريق سلب مالکيت قهرآمي ديل آن ه ه  خرد و تب  ب

وده است               بردگان مزدی فاقد هرگونه مالکيت وسايل توليد که برای زنده          ذير نب د امکان پ ارمزدی نداشته ان ه استثمار ک ا . ماندن راهی جز تن دادن ب ا   تنه ب

ه راحتی و سادگی      ازار بخر       طی شدن اين روند بوده که صاحبان وسايل توليد می توانسته اند ب ار را در ب روی ک ام ني ه ن االيی ب ر     ک د و ارزشی اضافه ب ن

رون بکشند     ارزشی که صرف خريد آن    ده بي االی زن ا . کرده اند از اين ک ه     رابطۀ  ام ان ک اعی سرمايه، چن ام آن پيداست، دو طرف دارد    اجتم تحقق  . از ن

کاالی خود   ) فروش   يا عدم  (  روشف» آزادی« کارگر نيز بايد از امکان و       . سرمايه دار را فراهم کرده است      شرط باال فقط امکان خريد نيروی کار برای       

ستلزم        . سرمايه در جامعه بوده است و اين همانا شرط دوم رواج و حاکميت رابطۀ. برخوردار می شده است    ا م سان ه ين ان االيی ب ه رابطۀ ک همان گونه ک

روی       متع است که آنان توليد کرده اند و آن کاالها را شناسی حق مالکيت انسان ها بر کاالهايی  به رسميت  ر ني ارگر ب د، حق مالکيت ک لق به آن ها می دان

ده است            کارش به عنوان کااليی که کارگر    ناخته می ش ه رسميت ش د ب ز باي د ني د می کن ان ديگر،   . آن را در بدنش تولي ه بي روش      ب د و ف ه خري رای آن ک ب

د       نيروی کار به عنوان رابطۀ اقتصادی حاکم بر جامعه متحقق می        ه می باي ده است، جامع رد      ش وان ف ه عن ار را ب روی ک نده ني ساوی الحقوق   فروش ا   مت ب

د      اگر تا پيش از حاکميت سرمايه، افراد طبقۀ. ساير انسان ها به رسميت می شناخته است   دگی می کرده ان محکوم به استثمار به صورت برده يا رعيت زن

د از   حاکم نداشته اند، از آن پس افراد  با افراد طبقات     که هيچ گونه حقوق مساوی     ۀ استثمارشونده باي ارگران   طبق ا       » آزاد « ک ه ب د ک ده ان شکيل می ش ی ت

وط می شود، دو طرف            رابطۀ خريد و   حقوقی و قانونی   به اين معنا، تا آنجا که به جنبۀ       . دارندحقوق برابر    افراد طبقۀ استثمارگر   ار مرب روی ک فروش ني

انونی و در        . ود ندارد بين آنان وج   يچ گونه تفاوتی  اين رابطه با هم برابرند و ه       ای     ، واقعيت  اما بيرون از اين جنبۀ حقوقی و ق ارگر دني ين سرمايه دار و ک ب

ر و ضعف و ذلت                       اولی در اوج  : عظيمی تفاوت که نه، تضاد وجود دارد         د و دومی در حضيض فق دگی می کن ری   . ثروت و قدرت و لذت زن س، براب پ

ق شرايط حاکميت سرمايه، سرمايه دار         . واقعیو نه  است  ظاهری يا صوری بين کارگر و سرمايه دار يک برابری صرفا  حقوقی ا تحق به سخن ديگر، ب

ذت برخوردار می شود، حال                 برای واقعی از يک امکان   درت و ل روت و ق دين سان ث ارگر و ب ارگر صرفا     استثمار ک ه ک ری « و » آزادی« آن ک  »براب

ار  حقوقی ز نظرا. دست می آورد برای فروش نيروی کارش را به  ظاهری ا نخرد،      ، همان گونه که سرمايه دار آزاد است که نيروی ک ارگر را بخرد ي ک

روی      واقعی  اما از نظر. بفروشد يا نفروشد است که نيروی کارش را به سرمايه دار  » آزاد« کارگر نيز    د ني ارگر آزاد نيست و نمی توان ه    ، ک کارش را ب

رد،          سرمايه دار نفروشد، زيرا اگر اين کار را        ا از گرسنگی می مي يچ وجه از                   بکند حتم ه ه ارگر را نخرد ب ار ک روی ک ه اگر سرمايه دار ني در حالی ک

ا، يک         بدين سان، در پس ويترين دنيای  . است واقعی و اين همان نابرابری به معنای     . مرد گرسنگی نخواهد  سان ه وقی ان ی برابری حق سرمايه داری، يعن

ابرابری           دموکراسی به عنوان     از آن  آنچه. نابرابری واقعی نهفته است    ده ن ان کنن ا نيست     ياد می شود چيزی جز همين ويترين پنه سان ه يکی از  . واقعی ان

  .استانتخابات  سرمايه داری، سازو کارهای اعمال دموکراسی يا برابری حقوقی در جامعه
ری     ن براب ه                     براساس اي ن است ک ات اي و صحنۀ انتخاب ا دموکراسی، ظاهر و جل وقی ي ه يک رای دارد   حق رای       هرکس در جامع ساوی ب ه از حق م و هم

يس جمهوری        با اين همه، مثل روز. انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردارند   وان رئ ه عن رد مثال ب روشن است که عامل تعيين کننده برای انتخاب يک ف

ابرابری واقعی است               نه اين  ان ن ا هم وقی بلکه دقيق ام       . برابری حق ارگری ن يم ک ات فرض کن رای          زد انتخاب م ب رياست جمهوری می شود و هيچ منعی ه

دارد    ه شرايطی چون    . نامزدی او وجود ن ا آن ک ابقه و            ب دبری و حسن س ديريت و م ودن و برخورداری از مدرک تحصيلی و م ذهبی و سياسی ب  رجل م

رای  ) هوری اسالمیجم  قانون اساسی ١١۵طبق اصل   (امانت و تقوا و ايمان به جمهوری اسالمی و مذهب رسمی کشور              از همان ابتدا نامزدی کارگران ب

امزدی شناخت     نفر را واجد شرايط ۴ نفر متقاضی نامزدی رياست جمهوری، شورای نگهبان فقط ۴٧۵از ميان   (اين انتخابات را منتفی می کند        ن ن !!) اي

ست ال ني ال، مح ال فرض مح ه هرح ا ب ورد بحث. ام ارگر م يم ک ر شور فرض کن صادفا از فيلت امزدی رياست ت د شرايط ن ذرد و واج ان می گ ای نگهب



ن        . برنامۀ او را بدانند    اما برای آن که رای دهندگان به اين کارگر رای بدهند الزم است اورا بشناسند و               . شود جمهوری شناخته می   ه اي ن است ک پرسش اي

د      کار است با کدام پول و کدام امکانات می خواهددستمزد نگرفته و به صغير و کبير هم بده       کارگر که به احتمال زياد چندين ماه است        غ کن رای خود تبلي ب

ورد بحث          ! و خود را به رای دهندگان بشناساند؟       ارگر م ه ک ان                روشن است ک ا توم ه ميليارده تمدار سرمايه داری ک ا سياس ا سرمايه دار ي سه ب ا در مقاي م

ه کم                محصول ارگران را ب ی حد ومرز و مصادرۀ دستمزدهای ک ر و دستک و   استثمار ب واع       ک حزب و دفت ی و غيردولتی و ان اگون دولت ات گون امکان

دارد و شکست                     رنگارنگ ستادهای انتخاباتی خود صرف     وان رقابت ن يش روشن    تبليغات و شناساندن خود و برنامه هايش می کند، به هيچ وجه ت او از پ

د، آرای      م که کارگر مورد نظر ما بازه - يک فرض محال ديگر      -حال فرض کنيم    . است تصادفا از پس رقابت با سرمايه داران و دولتمردان سرمايه برآي

د   نيز به دست آورد، به عنوان رئيس جمهوری انتخاب شود و ولی فقيه نيز حکم رياست جمهوری            رای دهندگان را   ويض کن ن است     !!! اورا تف پرسش اي

يس جمهوری       ذاشته و به عمله و اکرۀ خود تبديل کردهاورا سرکار گ  درواقع که اين کارگر متوهمی که نظام سرمايه داری    وان رئ ه عن ه ب ون ک از !!   اکن

د          شش جهت در محاصرۀ انواع و اقسام ساختارها و قوانين و مقررات و سازو کارها و            ه می خواه ه چگون ه های دولت سرمايه داری قرارگرفت زرادخان

ن         البته بايد گفت که در آغاز پيدايش نظام       ! د؟کارگران تغيير دهد يا دست کم مهارکن       اين نظام را به سود     اريخ اي اطعی از ت سرمايه داری در غرب و در مق

ات وجود داشته است           نظام، امکان تغيير آن به صورت مسالمت      ق سازوکارهايی چون انتخاب م اصالح آن از طري ن  . آميز يا دست ک ا اي سيار    ام اطع ب مق

 نظامی سرمايه داری بالفاصله با محکم کردن پيچ و مهره های خود و   -اداری دولت يا ماشين  .  پيوسته اند  زودگذر و موقت بوده اند و به سرعت به تاريخ         

ه    مبارزات ضدسرمايه داری کارگران از يک سو و حاکم کردن سوسيال دموکراسی و اتحاديه های      به خون کشيدن   کارگری سنديکاليست از سوی ديگر ن

ه خالصی         يه داری بلکه  فقط امکان گذار مسالمت آميز از سرما       ا است ک رن ه از  حتی انجام اصالحات در آن را يکسره منتفی کرده است، به طوری که ق

دور نيست    جز از طريق درهم شکستن دولت آن و کسب قدرت سياسی توسط شوراهای انقالبی    اين نظام  ون ديگر حتی در     . طبقۀ کارگر مق ابراين، اکن بن

د        و واقعا و صادقانه در     که به عنوان رئيس جمهوری انتخاب شده        کارگری   -ی ايران   دار  چه رسد به جهنم سرمايه     -غرب   ه می توان اين تصور است ک

دارک هجوم هرچه                برای کارگران کاری بکند نه تنها نمی تواند هيچ اقدامی          ه عامل ت دی خود ب دون هيچ تردي د بلکه ب ام ده  عليه نظام سرمايه داری انج

ال اراده    انتخابات، که به توهم برابری. ه طبقۀ کارگر تبديل می شودبيشتر طبقۀ سرمايه دار ب  ا در اعم ين سرنوشت سياسی خود دامن        انسان ه رای تعي ب

ه خود را    چون موسوی و کروبی  اگر به تبليغات کسانی. چيزی نيست جز سازو کاری برای تجديد قوای نظام سرمايه داری      می زند، درعمل و درواقع     ک

ارکرد   دقت کنيم خواهيم ديد که اين افراد و احزاب درواقع به احمدی نژاد انتقاد می کنند که          اند تا جای رئيس جمهوری فعلی را بگيرند       کانديدا کرده    چرا ک

ا    . خصوصی سازی را خوب اجرا نکرده است  قانون اساسی درمورد   ۴۴چرا مثال اصل    . نظام سرمايه داری را مختل کرده است       ر ب چرا برای رابطۀ بهت

ع از محصول       . سرمايه داری تالش نکرده است     آمريکا و ديگر کشورهای    ا و در واق ه       چرا از منابع مالی دولت و بانک ه ارگر ب ۀ ک تثمار بيکران طبق اس

د       اندازه کافی به حلقوم سرمايه داران نريخته تا از         وگيری کن ا جل ان و        . ورشکستگی آن ه ع کارفرماي ه نف يش ب يش از پ ار را ب انون ک مايه داران سر  چرا ق

يش سازد    تا با سالخی هرچه بيشتر دستمزد کارگران سود آنان        خصوصی تغيير نداده   ردم می         .... چرا . را سرشارتر از پ ه م دين ترتيب ب ان ب ع آن درواق

د داد     آن ها رای بدهند سرمايه داری را از مخمصه ای که احمدی نژاد برای آن درست کرده است                  گويند اگر به   ا . نجات خواهن ه جای    بن ات ب براين، انتخاب

ازه نفس و                      )  سال ۴مثال  (مدتی   دولتمردان و سرمايه ساالرانی که برای      راد ت ا اف رد ي د ف رده ان ارمزدی را اداره ک تثمار ک رای        نظام اس ارتری را ب ه ک کهن

ذاتی   هتر از دولتمردان سابق مثال از پس بحران تسمه از گردۀ کارگران بکشد و بدين سان ب       تقويت اين نظام به کار می گمارد تا سرمايه داری بهتر بتواند           

ا دامن      انتخابات هيچ چيز نيست جز ابزاری برای اين امر، منتها اين را به      . خود برآيد  وهم را در آن ه ن ت دست کارگران و با رای آنان انجام می دهد تا اي

ۀ ملزومات و شرط و              زندگی می کنيم،   ر دنيای سرمايه داری   ما کارگران بايد بدانيم ک د     !! نمايندۀ خود را انتخاب کرده اند      زند که گويا   ر پاي ه ب ايی ک  دني

ذاری      در همه جا سرمايه است که نقطۀ شروع و رجوع         . چرخد شروط ارزش افزايی سرمايه ها می      ا، سياست گ زی ه ه ري ذاری      همۀ برنام انون گ ا، ق ه

اعی جاری ا االت اجتم ل و انفع الم فع ا و در يک ک ری ه صميم گي ا، ت ه   .سته ا ب وند ت ردان ديگر انتخاب نمی ش دۀ مجلس و دولتم ت، نماين يس دول رئ

وچ   . شهروندان و توده های کارگر انتخاب کننده پاسخ دهند         انتظارهای ورد         . است  چنين تصوری از بنياد واهی و پ ا در م ه انتخاب می شوند ت ا هم ن ه اي

اعی          ۀ                     سرمايه و چگونگی ت      چگونگی نظم توليدی، نظم سياسی و اجتم ر طبق ار مزدی ب ای مناسبات ک ا و شروط و ملزومات بق ل نيازه ارگر هر     حمي ک

ن           . جامعه ايفای نقش کنند    زی جز اي ه نظام                 . نيست  اساسًا معنای انتخابات همين است و چي ن معنی است ک ا متضمن اي ده در دني ن پدي نفس موضوعيت اي

ن رابطه                . است نيروی کار شالودۀ هست و نيست ما      رابطۀ خريد و فروش     . منزلگاه طبيعی زندگی ما است     سرمايه داری  ای اي ر محور بق د ب ز باي ه چي هم

ا      اشتغال آدم ها، . چرخ بخورد و سازمان يابد     اس داشتن ي ودن، لب ان ب زی    بيکار بودن آن ها، گرسنه يا سير بودن، مسکن داشتن يا بی خانم نداشتن، از چي



اتوم و آزادی و امنيت برخوردار بودن يا زير فشار      به نام    يس و نيروهای امنيتی      چماق و ب اتوری     شکنجه پل ز ديکت غ تي ا      و تي زدن و مردن، در کج دم ن

سان   کردن، کجا متولد شدن و مردن، معنای امنيت و آزادی و حقوق، محتوای قانون و عدالت و    زندگی برابری و در يک کالم هر چه مربوط به زندگی ان

ه         انتخابات در هيچ کجای اين دنيا     . ات ارزش افزايی بيش از پيش سرمايه تعيين شود        منوي است بايد توسط سرمايه و بر پايه       رين خراشی ب رار نيست کمت ق

ن مناسبات باشند                    .اصالت، اعتبار، صالبت، قدرت و عظمت اين رابطه وارد سازد          ای اي دۀ بق روی تضمين کنن دافع و ني د حافظ و م . انتخاب شوندگان باي

ه د شمع وجود را هم ز باي د ارزش اضافی باشدچي الودۀ هستی. بطۀ تولي ه ش ن رابطه است ک ات در  اي ه است و حاصل هر انتخاب رين و »آزاد«جامع ت

راد،    انتخابات. بايد از اين رابطه و نظم توليدی و سياسی و اجتماعی ناشی از آن محافظت کند   دموکراتيک ترين شرايط و حالت ممکن      ا اف انجام می شود ت

أمين          نهادهای دولتی تحميل کنندۀ نظم سرمايه بر      دستگاه های قدرت و      ر ت  زندگی تودۀ کارگر دنيا تعيين شوند، تا نظم ارزش افزايی سرمايه هر چه عالی ت

انون       و تضمين گردد، تا کل شرط و شروط استثمار هرچه وحشيانه تر بردگان مزدی دنيا توسط                ه ق اعی           سرمايه ب ات اجتم ر حي ردد و ب ديل گ ه تب و برنام

ه هيچ وجه         .انتخابات در همه جا و مستقل از چند و چون آزاد بودن يا نبودنش چيزی جز اين نيست      .ران تحميل شود  کارگ ارگران ب ا ک سئلۀ م ابراين، م بن

ات      آزاد بودن يا نبودن انتخابات نيست، زيرا تا  ام انتخاب ه ن زی ب وهم     آزاد سرمايه داری وجود دارد چي افی و ت ه ب ی و وا  سراسر خراف ردازی   آفرين ه پ رون

ان   .انتخابات آزاد غرق کنند فرارسيدن هر انتخابات تالش می کنند تا ما را در غوغای   بخش هايی از طبقۀ سرمايه دار همواره و به ويژه با          . است مراد آن

دی و سياسی       شان بازترشود تا نقش کليدی تری را در        ميدان رقابت آن ها با حريفان طبقاتی      : از انتخابات آزاد فقط يک چيز است         زی نظم تولي ه ري  برنام

اعی  درت سياسی  و اجتم شتری از ق زی و   سرمايه داری و سهم بي ه ري ن برنام د و اي ه دست آورن ه     را ب ه ک ارگر را آن گون وده های ک ه ت ال آن علي اعم

  .  کنندخودشان فکر می کنند درست است پياده
معموال آرايی که اعالم می شود   است که درست است که در انتخابات تقلب می شود واولين سؤال اين. زيادی مطرح خواهد شد در اين جا سؤال های

 اما نمی توان منکر شد که به هرحال جمعيت زيادی از کارگران در انتخابات شرکت می. است بمراتب بيش ار آرايی است که به صندوق ها ريخته شده

آنان به رغم مجبورنبودن بازهم در خيمه شب بازی های انتخاباتی  ارگران را حل نمی کند پس چرااگر واقعًا انتخابات هيچ مشکلی از زندگی تودۀ ک. کنند

يکی را تا  حزب ديگر تبليغ می نمايند؟  خود را به صندوق ها می ريزند، يک فرد يا يک حزب را انتخاب می کنند و عليه فرد يا آرای شرکت می کنند؟ 

کارگری و   برای يافتن پاسخ اين پرسش فقط بايد کمی به موقعيت جنبش ضعيف تر قرار می دهند؟ ر موقعيتقله قدرت باال می برند و ديگری را د

 درصد تودۀ کارگرانی که ظاهرًا بدون هيچ ٩٠می توان گفت که  به جرات. چگونگی آرايش قوای ميان طبقه کارگر و نظام سرمايه داری نگاه کنيم

و ابروی فرد يا حزب مورد انتخاب  اين يا آن حزب رأی می دهند، به هيچ وجه عاشق چشم به اين يا آن فرد و يا می کنند و  اجباری در انتخابات شرکت

مورد  در» نه از حب علی بلکه از بغض معاويه«  که ضرب المثل معروف  واقعيت اين است. ندارند خويش نيستند و اعتماد چندانی به آن فرد يا حزب

آنان صرفًا . انتخابات شرکت نمی کنند تا فرد يا حزبی را انتخاب کنند کارگران در. ات و رأی دادن آن ها مصداق کامل داردمشارکت کارگران در انتخاب

انتخابات . فرد يا حزب ديگر را کاهش دهند حزب رأی می دهند تا فرد يا حزب ديگر انتخاب نشود و بدين سان خطر وحشتناک تر انتخاب به يک فرد يا

دادند که ناطق نوری   ميليون نفری که به خاتمی رای دادند دقيقا به اين علت به او رای٢٠اکثريت عظيم . بود  دقيقا چنين پديده ای١٣٧۶ال دوم خرداد س

 م بهالز. و چه بسا که چنين وضعيتی در انتخابات جاری امسال نيز تکرار شود. نشود يعنی کانديدای مورد نظر جناح اصلی و متحجرتر حاکميت انتخاب

اکثر موارد غلط از آب در می آيد، به اين معنی که گزينش فرد يا  نيز عمومًا و در» بد و بدتر« تأکيد است که محاسبۀ رای دهندگان درمورد انتخاب بين 

نتخب برنامه همان فرد يا حزب م برعکس،. مخاطرات و دلواپسی های مورد نظر توده های کارگر رأی دهنده را رفع نمی کند حزب مورد نظر هم

مجلس  دولت،. دليل اين مسئله نيز روشن است و قبًال آن را توضيح داديم. ديگری ادامه می دهد ريزی تحميل سيه روزی بر زندگی کارگران را به شيوۀ

همه چيز .  پاسخ گويدسودآوری هر چه انبوه تر سرمايه ها را و هر مؤسسۀ سياسی محصول انتخابات بايد مو به مو مصالح ماندگاری سرمايه داری و

اجتماعی و همه چيز آن ها بايد به  زندگی کارگران، اشتغال، بيکاری، رفاه و فقر، سيری و گرسنگی، آزادی های سياسی و .حول اين محور می چرخد

شدگان  انتخاب. ار گيردموضوع بحث، برنامه ريزی و سياست گذاری دولت يا هر نهاد منتخب قر مثابه تابعی از ملزومات ارزش افزايی سرمايه ها

همچنان که آشپز معروف ناصرالدين شاه قاجار . آن ها رأی داده اند نوکر سرمايه اند نه مسؤل معيشت و رفاه و امکانات و حق و حقوق کارگرانی که به

به . های بسيار زيادی می توان زد در اين مورد مثال. »!نوکر سلطان است و نه نوکر بادمجان« و رک و راست می گفت که او  خيلی ساده و بی ريا

گرفته  و با رأی شهروندان از جمله کارگران زمام امور را در دست» آزاد« در يک انتخابات  سارکوزی. سير حوادث جاری در فرانسه امروز نگاه کنيم

روع کار اين دولت و اين مجلس در حال همان نخستين روزهای ش تودۀ کارگری که به دولت سارکوزی و مجلس کنونی فرانسه رأی داده است از. است



کارگران سوئد در . استثنا صدق می کند اين مسئله در همه جا بدون هيچ. جنگ و ستيز خيابانی عليه مصوبات همين نهادها است تظاهرات و راه پيمايی و

سوسيال  ی قدرت راندند و مطابق معمول حزببسيار راست تر سرمايه را به حاشيه ساختار سياس  با شرکت وسيع در انتخابات، احزاب١٩٩۴  سال

دولت جديد سوسيال دموکرات حق غرامت بيکاری و بيماری ميليون ها  يک هفته پس از برگزاری انتخابات،. دموکرات را تا قلۀ اين ساختار باال بردند

خود اين دولت را بر » رأی آزاد« که با  عصيان کارگرانیرا از آنچه دولت قبلی تصويب کرده بود پايين تر آورد و فرياد خشم و  کارگر بيکار و بيمار

مجبورنبودن بازهم در اين  به اين ترتيب، پاسخ اين پرسش که چرا کارگران به رغم. بلندتر و پرغوغاتر شد مسند قدرت نشانده بودند از گذشته هم بسی

 گرم می کنند اين است که کارگران از سر بيچارگی و درماندگی و» بد و بدتر« بين  انتخابات ها شرکت می کنند و درواقع سر خود را به انتخاب

درمقابل يکه تازی بی عنان و افسارگسيخته سرمايه داری  پاسخ اين پرسش در موقعيت ضعيف و فرومانده جنبش کارگری. استيصال اين کار را می کنند

زير فشار سرکوب و  اين جنبش اگر در ايران و جوامع مشابه. ردسراسر جهان در حالت بسيار اسفباری قراردا جنبش کارگری در. نهفته است

ابراز حيات متحد و متشکل و مستقل و آگاهانه و افق دار را پيدا نکرده است در  ديکتاتوری درهم کوبيده شده و اگر در زير اين فشار هيچ گاه امکان

طبقۀ کارگری که گام به گام حول مطالبات  .با سرمايه داری بوده استغربی نيز اسير سنديکاليسم و سوسيال دموکراسی و برهوت سازش  کشورهای

عليه سرمايه تعرض  است، گام به گام قدرت متحد خود را عليه سرمايه به ميدان نکشيده است، گام به گام معين طبقاتی و ضدکارمزدی خود متشکل نشده

 مندتر نساخته است، جنبشی که همواره در خندق کنی های رفرميسم سنديکاليستی با سرنيرو نکرده است، گام به گام جنبش خود را آگاه تر و افق دارتر و

محکم تر و محکم تر ساخته است، آری چنين جنبشی و چنين  به زمين سقوط کرده است، به حداقل ها تن داده است، طوق بردگی مزدی را بر گردۀ خود

دامن اين يا آن فرد و اين  برای بدترنشدن اوضاع و امکانات زندگی خود به ور می بينند که پشت و پناهی خود را مجب کارگرانی از سر درماندگی و بی

بخش از طبقۀ سرمايه دار به بخش ديگری از اين طبقه متوسل شوند و سرانجام و به  يا آن حزب طبقه سرمايه دار بياويزند و در وحشت از تعرض يک

دارد و شرکت کارگران در انتخابات نيز از اين جا ناشی  چنين وضعی جنبش کارگری در سراسر دنيا . هنداز بين بد و بدتر به انتخاب بد تن بد ناگزير

مثل همه الفاظ و مفاهيم ديگر  لفظ مجبور بودن يا نبودن . اما اين فقط ظاهر ماجرا است. پای صندوق های رأی نيستند کارگران مجبور به رفتن. می شود

کارگری که در يک واحد صنعتی عظيم توليد گلوله و تانک و توپ يا بمب اتم کار . نيست هيچ معنای مشخص و ملموسیدر شکل عام و کلی خود حاوی 

بر اساس معيارهای متعارف . مسکونی ميليون ها انسان نيست کند به طور معمول فردی آدم کش و اهل کشتار کودکان و زنان و بمباران آلونک های می

دارد و دستمزدی می گيرد و نان  چه بسا حتی از اين که به هر حال کار. مجبور به کار کردن در آن کارخانه نکرده است  راقضاوت، ظاهرًا کسی هم او

انسانی  با همه اين ها، کار وی توليد گلوله و مسلسل و بمب و سالح های کشتار توده های عظيم اما،. فرزندانش را تهيه می کند بسيارهم خوشنود باشد

او صد در صد مجبور است در جايی کار کند که  آری، . هم می افتد چنين چيزی را مطلقًا نمی خواهد، سهل است از انديشيدن به آن به وحشتاست و او 

بقاتی مجبور بودن يا نبودن معانی زمينی و ط منظور از گفتن همه اين حرف ها آن است که. و زنان بی پناه دنيا را توليد می کند سالح قتل عام کودکان 

آنچه که زير  وقتی انسان ها قدرت تغيير وضعيت موجود زندگی خويش را ندارند،. مورد توجه قرار گيرند و اجتماعی دارند و فقط بايد از اين زاويه

ا زور سرنيزه به انجام ظاهرًا فرد يا نهاد يا دولت يا هيچ نيروی خاصی آنان را ب فشاراين وضعيت انجام می دهند برايشان حالت اجبار دارد، هر چند که

خواستار استثمار شدن توسط سرمايه . سرمايه داری نيست هيچ کارگر دارای حداقل شعور و عقل و آگاهی خواستار زندگی در جهنم. مجبور نمی کند آن

خويش را ندارد سخت  عیاز اين که حق دخالت در سرنوشت کار و توليد اجتما. فرودست و تحمل سلطۀ حکومت نيست خواهان داشتن موقعيت. نيست

اما هر کدام اين ها در . حاصل قهر و اجبار و تحميل نظام سرمايه داری است کل اين ها. بردۀ مزدی نيست خواهان زندگی به صورت . ناراضی است

ل، حق رأی ، حق انتخاب، حق حق اشتغا: شوند  اين نظام با طاليی ترين و آراسته ترين و پرجالترين خطوط حق و حقوق و آزادی تزيين می واژه نامۀ

هفتاد من می  سرمايه داری را در پس و پشت خود پنهان می کنند و رديف کردن آن ها روی کاغذ مثنوی شهروندی و دنيايی از اين واژه ها که جهنم

که در گزينش خويش احساس آزادی می باور دارند، نه از اين بابت  شرکت  کنند، نه از آن رو که به نتايج اين کارگران در انتخابات شرکت می. شود

به اين دليل در . نه، کامًال برعکس. بينند لحاظ که انتخابات را عرصۀ اعمال ارادۀ خود برای تعيين سرنوشت سياسی خويشتن می کنند، نه از اين

می کنند اين تنها  و ذليل و مستأصل که فکردرمانده و بيچاره و مجبور و زبون می بينند، تا آن حد مجبور  انتخابات شرکت می کنند که خود را سخت

و برای رهايی از آن جز پيکار متحد، آگاهانه، متشکل و افق دار برای امحای  اين همان منتها درجۀ اجبار است. کاری است که می توانند انجام دهند

جهان و در سيطرۀ حاکميت نظام سرمايه داری  يط موجوددر شرا. تمامی اين اجبارها يعنی نظام سرمايه داری هيچ راه ديگری وجود ندارد کامل ريشه



پايه های محکم  تنها با مبارزۀ پيگيرعليه سرمايه است که می توان. نوع آزادی و حق و حقوق انسانی است همه چيز اجبار و تحميل و قهر و خالف هر

   . برداشتسرانجام ازميان اين اجبارها، تحميل ها و آزاد نبودن ها را سست و سست تر کرد و
انتخابات، احزاب منتخب مجبورند  است در مقابل استدالل های ما طرح می شود اين است که به هر حال در صورت وجود آزادی نکتۀ ديگری که ممکن

نظر می  به. بودزيرا درغيراين صورت قادر به ادامه حاکميت خويش نخواهند . کارگر پاسخ دهند به پاره ای خواسته های شهروندان از جمله توده های

در تمامی تاريخ حيات . اين جا فقط يک نکته ديگر را بايد اضافه کنيم در. رسد که آنچه گفتيم برای اثبات خرافه بودن و پوچ بودن اين مدعا کافی باشد

ال قدرت کارگران عليه سرمايه فشار و اعم سراسر دنيا هر کجا و هر ميزان مطالبات توده های کارگر محقق شده فقط و فقط در پرتو طبقۀ کارگر در

هيچ مطالبه ای نشده  رأی دادن به اين يا آن فرد و يا اين يا آن حزب طبقۀ سرمايه دار قادر به دستيابی به کارگران در هيچ کجای دنيا از طريق. بوده است

ر کرده است کارگران فقط تا جايی قادر به بهبود آزادی انتخابات گوش فلک را ک حتی در کشورهايی که جار و جنجال. اين سخن را تکميل کنيم. اند

مبارزه » انتخابات آزاد«يافته عليه دولت منبعث از  معيشت و امکانات اجتماعی خود شده اند و می شوند که اتفاقا به صورت متحد و سازمان وضعيت

   .کرده اند 
مختلف طبقۀ سرمايه دار و سپردن برنامه  ر جابه جايی بخش هایاين پرسش ممکن است مطرح شود که درست است که انتخابات سازوکاو سرانجام 

 طبقه به بخش ديگر آن است، اما اگر در چهارچوب سرمايه داری حتی امکان اندکی هم برای ريزی نظام سرمايه داری از دست يک بخش از اين

طبقه در مقابل بخش محافظه کار آن حمايت کرد و در انتخابات  اصالح اوضاع به سود طبقۀ کارگر وجود داشته باشد آيا نبايد از بخش اصالح طلب اين

تاکيد کنيم که اگر شرکت در انتخابات و  پاسخ اين پرسش را در البه الی مطالب باال داده ايم، اما برای وضوح بيشتر الزم است هرچند به آن رای داد؟ 

اين کانديدا  سود طبقۀ کارگر باشد بی گمان بايد در انتخابات شرکت کرد و بهکنندۀ اصالح اوضاع به  تضمين» اصالح طلب« دادن رای به کانديدای 

ديگر بايد برای همه روشن شده باشد که اصالح نظام سرمايه داری آن هم   سال رياست جمهوری خاتمی اکنون٨اما اين نکته به ويژه پس از . رای داد

داری ايران از طريق سازو کار انتخابات را  اصالح ناپذيری سرمايه. نتفی و ممتنع استجهنمی ايران از طريق انتخابات امری يکسره م سرمايه داری

کارگران در  همين قدر می گوييم که. اينجا جای توضيح اين نکته نظری نيست. می توان آن را نشان داد هم تجربه نشان داده است و هم به لحاظ نظری

يا تن دادن به توحش افسارگسيخته و بی حد و مرز کنونی و ادامۀ آن يا :  ه ديگری در پيش رو ندارندبرخورد با سرمايه داری ايران جز دو راه هيچ را

حتی کوچک ترين اصالحات نيز درگرو مبارزۀ  تاکيد می کنيم که در جهنم سرمايه داری ايران. سرمايه داری برای ازميان برداشتن آن مبارزه عليه

کارگران هيچ چيز  بنابراين، شرکت کارگران در انتخابات به اميد اصالح اوضاع به نفع. سرمايه است ن بساطمتحد و متشکل طبقۀ کارگر برای برچيد

حال پس از توضيح باال درمورد انتخابات، که نمی خواستيم طوالنی . وجود ندارد نيست جز رفتن به دنبال نخود سياه و گشتن به دنبال آدرسی که اصال

 کارگران با انتخابات :پرسشی که در آغاز مطرح کرديم  آموزشی آن نتوانستيم کوتاه تر از اين بيانش کنيم، بازمی گرديم بهبا عنايت به جنبه  شود اما

   کنند؟جاری رياست جمهوری چگونه بايد برخورد
درست از همين رو، بديل طبقۀ کارگر است و،  باال، به نظر ما، انتخابات جاری رياست جمهوری ايران رويدادی کامال سرمايه دارانهبا توجه به نکات 

تحريم . تحريم صرف آن باشد به عبارت ديگر، موضع کارگران در مقابل انتخابات بايد چيزی فراتر از. باشد داری ضدسرمايه در مقابل آن بايد يک بديل

، نه هيچ خراشی به ساختار قدرت و ماشين عظيم سودهای سرمايه داران می کاهد صرف انتخابات نه حالل هيچ مشکلی است، نه هيچ ريالی از کوه

طبقۀ کارگر را به جلو می برد و نه هيچ چيز  طبقه وارد می سازد، نه پشيزی به دستمزد هيچ کارگری اضافه می کند، نه هيچ گامی جنبش دولتی اين

داران و دولت آن ها  ه ما آتش بيار معرکۀ سرمايهکارگران بايد اعالم کنند ک. سرمايه جا به جا می کند ديگری را به سود کارگران و زيان صاحبان

آيا دوباره احمدی . کسی و کدام جناح سرمايه داری در اين انتخابات پيروز می شود ما به اين کاری نداريم و اساسا مسئلۀ ما نيست که چه. نخواهيم شد

را رويدادی در اردوی بخش های مختلف دشمن طبقاتی  ن انتخاباتما کل اي. انتخاب می شود يا جای او را موسوی يا کروبی يا رضايی می گيرد نژاد

مستقل از اين که همين  .کردن بيش از پيش سفرۀ ما و سالخی روزافزون جسم و جان ما متحد و متفق القول اند خود می دانيم که همۀ آن ها در خالی

 يا دولت ديگری جايگزين آن شود، ما از هر -ايه عليه کارگران نيست ملزومات سرم  کاری که چيزی جز ادارۀ-دولت کنونی به کار خود ادامه دهد 

با شروع جار و . آمده است »پايه ای طبقۀ کارگر ايرانمنشور مطالبات «  که سرکار باشد تحقق مطالبات خود را می خواهيم، مطالباتی که در دولتی

دهيم و پرچم مطالبات   می شويم، خود را به صورت شورايی سازمان مینيرو و هرچه وسيع تر و سراسری تر متحد  با تمامی جنجال انتخابات

اين راستا گام برداريم، هر چه دامنۀ اعمال قدرت متشکل و متحد خويش عليه سرمايه  هر چه بيشتر در. ضدسرمايه داری خود را به اهتزاز درمی آوريم



اين تنها راه درستی . مطالبات خود مجبور خواهيم کرد  داری را بيشتر به قبولگسترش دهيم، به همان ميزان نيز دولت محصول انتخابات سرمايه  را

انسان ستيز سرمايه داری  کارگرکش و ما را از شر نظام  همان راهی است که در صورت پيمودن پيگيرانه آن سرانجام  اين. است که بايد درپيش گيريم
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