
 1 

  
  »موج سبز«ايدئولوژيك ـ  ي ماهيت ارتجاعي درباره

  پاسخ امين قضايي پاسخي به
  

، »عباس فرد ي ماهيت جنبش ـ در پاسخ به درباره«ي امين قضايي، تحت عنوان  نوشته ـ پاسخ به طور مشخص به گرچه اين نوشته ـ
، »موج سبز« امين قضايي از ماهيت  جاكه دريافت منتشر شده است؛ اما ازآن) com.blogfa.guru://http(است كه در وبالگ گورو 

ي طبقاتي و  مبارزه بورژوايي به ِ خرده تر چپ  نسل قديمي گيرد كه  سازش، از همان بستري ماديت مي رغم سيستم فكري ويژه و ناهم علي
نوعي پشت  دانست كه بهبورژواهاي دانشمندنمايي  ي آن خرده همه  توان پاسخ به ه را ميرو، اين نوشت كند؛ ازاين كارگر نگاه مي جنبش طبقه

ي  اي از ضداستبدادگرايي را مبارزه ، هرگونه»دموكراتيزمِ عام«بورژواييِ ـ  ي فراطبقاتي مقوله گيرند، و با توسل به سنگر مي» خيزش سبزها«
  .ايدئولوژيك اين خيزش را بپوشانندـ  كنند تا ماهيت ارتجاعي دموكراتيك قلمداد مي
ـ چند روز پس از انتخابات  شناسم هايش مي ي اينترنت و از ميان نوشته كه او را تنها درعرصه  دوست جوان و محترمي امين قضايي ـ

نام  اي به الهو با همين عنوان نوشت كه من در مق» اعتصاب عمومي«ي كوتاهي در مورد  ي دهم رياست جمهوري در ايران مقاله دوره
  .نقد و بررسي آن پرداختم به» اعتصاب عمومي در كدام راستا، با كدام هژموني و با رهبري كدام نهاد؟«

گويي دارد؛  ام ارزش نقد و پاسخ اين نتيجه رسيد كه نوشته اين بود كه اگر به) كه از او داشتم البته با تصوري(توقع من از امين قضايي  
جويانه باشد، اعتباري و تدافعي  كه حقيقت  امين بيش از اين بينم، پاسخ طور كه من مي اما آن. جويانه باشد حقيقتاش جامع، جدلي و  پاسخ
 رفيق مطولنقد  آيد، پاسخ به آنچه در ذيل مي«: نويسد گذارد و مي اش بنا را برتهاجمي طنزآلوده مي گرچه امين از همان آغاز نوشته. است

البته اين را «كه  زيرا با نوشتن اين عبارت . ؛ ولي جوهره و كُنه اين تهاجم، تدافعي و اعتباري است»]1....[ كهاي است عباس فرد در مقاله
اعتصاب عمومي در «ي  ترين محور مقاله ، در مورد مهم»پردازم تمامي جوانب آن نمي ي مذكور طوالني بوده و من به متذكر شوم كه مقاله

  .كند پردازد، سكوت مي  و خطر ايدئولوژيك خيزش سبزها مي سلطه ، كه به]2[»با رهبري كدام نهاد؟كدام راستا، با كدام هژموني و 
ها   من نسبت داده كه نه تنها از آن من نيستند؛ بلكه با بعضي از آن ها و مفاهيمي را به گذشته از اين، امين در پاسخ خويش عبارت

: كند ديگران توصيه مي هايش به برد كه در كامنت كار مي اي را به اعظ متعظ همان شيوهعنوان و چه خوب بود كه امين به. مرزبندي هم دارم
ياد گرفتن اين نكته شايد از . در مورد مسائل سياسي بايد دقت نظر داشت و نبايد تفسيرهاي كيلويي از متن و نظرگاه سياسي ديگران كرد«

  ].3[»محتواي بحث مهمتر باشد
*****  

طبقاتي ـ  هاي اجتماعي اند؛ ويا با واقعيت ي متنافر بيان شده دو گونه ي خود امين به ها پردازم كه يا در نوشته كاتي مين  بعضي از  حال به
  .خوان نيستند و در تناقض قرار دارند هم

ي اعتراضي مردم ها جداسازي انگيزهكاري براي  عنوان راه آن مقاله اعتصاب عمومي را به«: نويسد عباس فرد مي  امين در پاسخ بهـ1
ي من بسيار كوتاه است و تعمدا قصد يك تحليل ماركسيستي از اوضاع را  مقاله پيشنهاد كرده بود، البته طلب هاي جناح اصالح از انگيزه
  . »خود من نشان داد كه تصور ابتدايي من از جنبش اخير و راهكار اعتصاب عمومي، تا چه حد صحيح بود حوادث بعدي حداقل به. نداشت

كند تا چه برسد  هم استفاده نمي» انگيزه«ي  حتي از كلمه» اعتصاب عمومي«ي  كه امين قضايي در مقاله  اين ادعا درحالي است)الف
، در »عباس فرد پاسخ به«در واقع، امين برخالف ادعايش در . »طلب هاي جناح اصالح هاي اعتراضي مردم از انگيزه جداسازي انگيزه« به

يك جنبش  راه حل براي كاناليزه كردن اين حركت خودانگيخته و تبديل آن بهما بهترين «: چنين نوشته بود» عمومياعتصاب «ي  مقاله
كند و همزمان  ي كارگر واگذار مي طبقه چراكه اين حركت، قدرت و ابتكار عمل را به... يابيم  مياي را در اعتصاب عمومي سازمان يافته توده

  ؟!»هاي كار و زندگي يري مطالبات صنفي و راديكال در تمامي محيطاي خواهد بود براي پيگ عرصه
جاي جنبش  هم به» اعتصاب عمومي«ي  كه امين در همان مقاله نظر از اين چنين صرف  گذشته از اين تنافرگويي و هم)ب
» ها جداسازي انگيزه«ين سؤال كرد كه بايست از ام كند؛ مي استفاده مي» اي تودهي  يافته جنبش سازمان« از عبارت طبقاتيي  يافته سازمان

  ، چه معنا و مفهومي دارد؟)كه ناگزير طبقاتي است(ي سياسي  ي مبارزه در عرصه
طبقاتي افراد ـ  اجتماعي و مناسبات اجتماعيـ  ي توليدي ـ  رابطه حال وحدت و درعين هاْ دوگانگي ـ »انگيزه«ي  ترين شاكله اگر اساسي

معناي جدا كردن صف كارگران و  تواند به ي سياسي تنها مي ي مبارزه در عرصه» ها جداسازي انگيزه «،]كه قطعاً چنين است[است 
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هاي كارگر   داند كه اگر توده ي واژگان علم سياست هم مي عرصه هرتازه واردي به. سو با بورژوازي باشد هاي هم كشان از صف نيروي زحمت
يك اعتصاب عمومي بزنند تا   ـ دست به بندي نسبتاً مستقل طبقاتي و مطالبات معين صفها،  بدون جداسازي نسبي انگيزه كش ـ و زحمت

هاي كار و  در تمامي محيط] خويش را[مطالبات صنفي و راديكال «ها واگذار كند و  آن» ي طبقه اين حركت، قدرت و ابتكار عمل را به«
ها نيست، بلكه  ي آن گشاي مبارزه اند كه نه تنها راه اي تن سپرده اً رهبريي هژمونيك و نتيجت شبكه  گيري نمايند؛ در واقع، به پي» زندگي

ها قرار  اين دليل كه اين رهبريِ هژمونيك همانند روحي فراتر از سازوكارهاي مادي، در ورايِ سازوكارهاي مبارزاتي و مطالبات آن به
كشاندـ در اين دستگاه هژمونيك و  انحالل مي  وارونگيِ ذات آسماني بهي طبقاتي ذات زميني را در گونه كه جامعه همان درست به گيرد ـ مي

چنين طرح مطالبات معين خويش  بندي مستقل طبقاتي و هم ـ امكان صف حتي هاي مديد ـ  شوند و براي مدت اش منحل مي رهبريِ ماورايي
سو  كند كه از يك جامعه تحميل مي اي را به كننده و تعيين عمده  دارانه دوگانگيِ چراكه حاكميت مناسبات سرمايه. دهند را هم از دست مي

  .دار است؛ و از ديگرسو تحت سلطه، تغييرطلب، استثمارشونده و كارگر خواه، استثمارگر و سرمايه گر، تثبيت سلطه
 ارتجاعي است؛ هرگاه بندي هاي كنونيِ قدرت در ايران، كه در هردو بلوك بندي ترتيب، گذشته از وجه بارز و آشكار جنگ بلوك بدين

نيرويي وراي سازوكارها، مطالبات، رهبري و توان هژمونيك خويش تن بسپارند، خويشتن  ـ به هردليلي به كشان ـ كه كارگران و زحمت
رگران و كه كا معناي اين است چنين وضعيت مفروضي به. اند رونده كشانده انحالل و اضمحاللي خُردكننده و پس تاريخي خودرا به  و  طبقاتي
اند، بلكه چنين   و خواهان حذف شأن انساني خود شده بردگي باال برده عالمت تسليم به هاي خودرا به ـ دست اكنون  هم كشان نه تنها ـ زحمت

  .اند تر فرداي فرزندان خودرا هم فراهم ساخته تر و سخت ها مقدمات بردگي بيش دهد كه آن نيز معني مي
ي   در رابطهي انقالبي يافته و هژمونيك سوژه فعليت عملي، سازمان: يعني(ي ماركس   انديشهگرچه كاربرد منطق ديالكتيكي

ـ با  الزاماً  ي كارگران ـ اين باور رفرميستي كه مبارزه: يعني[ و دترمينيستي  هاي خطي ، از تصويرپردازي)بيروني مبارزات كارگريـ  دروني
مطالبات ] زمان هم[پيگيري «رود؛ و  اساساً فراتر مي] شود آغاز مي» هاي كار و زندگي محيط«، اقتصادي و رفاهي در »مطالبات صنفي«

پذيرد؛ و حتي برآمد اعتصاب عمومي در  ميبربستر شرايط انقالبي يا پيشاانقالبي را » هاي كار و زندگي صنفي و راديكال در تمامي محيط
صدور فراخوان    شناسي امين و بسياري از جريانات چپ را در وضعيت كنوني به فتي معر چه از جنبه كند؛ اما آن چنين شرايطي را توصيه مي

ي يك موقعيت انقالبي  مثابه ها از خيزشِ ارتجاعي سبزها به ي آن اعتصاب عمومي كشانده است، دريافت طبقاتي و آرزومندانه برانگيز   فاجعه
اند  ـ فراموش كرده عمد يا شايد هم سهواً به تر از او ـ اصطالح استخوان خردكرده بهتر و  هاي مسن در واقع، امين و نمونه. يا پيشاانقالبي است

كه اگر  ترتيب بدين. شود كه اين اعتصاب بر بستر آن واقع مي ـ تابعي از آن موقعيت هژمونيك خاصي است هموارهـ » اعتصاب عمومي«كه 
تواند  موقعيت هژمونيك و نسبتاً سراسري و ساختارمند رسيده باشد، احتماالً مي  بههاي كارگر بيروني تودهـ  ي دروني تبادالت انقالبي در رابطه

اي با خودآگاهيِ نسبي طبقاتي فرابروياند؛ و برعكس، اگر چنين  طبقه ي كارگر را به هاي پراكنده ي طبقاتي تبديل شود و توده سالح برنده به
ماديت ) ي ارتجاعي سبزها در شرايط كنوني مانند سلطه(يك هژموني ارتجاعي ي  ـ تحت سلطه برفرض وقوع اعتصابي در عموميت خويش ـ

ي كارگر را از  هاي پراكنده پذيري طبقاتي توده هاي سازمان ي ابزاري در جنگ قدرت بورژواهاْ كاركرد خواهد داشت كه پايه مثابه بگيرد، به
ـ را   اما اينك مأيوس و سرخورده  ـ ي پراكنده چگونگيِ آن، همان تودهنظر از شكل و  جود تا پس از فروكش جنگ قدرت، صرف  مي» درون«

دار و درفش دولت پاسدار  از پيش به تر در اختيار سرمايه اجتماعي بگذارد و بيش قيمت ارزان  به) كار بازار فروش نيروي: يعني(» بيرون«در 
  .گونه از اجتماعيت بسپارد اين

راه حل براي ما بهترين «[پردازد ي رشد و گسترش مبارزات كارگري مي  كه امين قضايي از پروسهي اين تصوير با تصويري از مقايسه
اين  توان به ، مي]»يابيم اي را در اعتصاب عمومي مي يك جنبش سازمان يافته توده و تبديل آن بهكاناليزه كردن اين حركت خودانگيخته 

ي سالح  مثابه ي عام و متدولوژيك داشته باشد و بتوان به كه جنبه قضايي بيش از ايننزد امين » سوژه«و » ابژه«ي  نتيجه رسيد كه رابطه
گرچه امين در . انگيزاند برمي ـ  هردليلي بهـ كه او را   تابع آن وضعيت خاصي است،ي ابزار مثابه در نبرد طبقاتي از آن استفاده كرد، به

اي چرخشي و فعاالنه و  اي اوقات از رابطه دو، در پاره  يگانگي ايناش گاه از تقدم سوژه بر ابژه، گاه از فلسفيـ  هاي شاعرانه نوشته كوتاه
اي تصوير گنگي از  ي ايماژهاي اسطوره واسطه كند، و حتي  بعضاً به گفتگو مي» تغيير بر روي ابژه«ها، در بعضي موارد از  ي آن تغييردهنده
ي عملي  آگاهي و اراده: يعني(بار سوژه  ـ يك شايد ناخواسته عمومي ـاعتصاب  نمايد؛ اما در فراخوان به ترسيم مي] ابژه و سوژه[اين رابطه

خواه  ي دل نتيجه كند تا به منحل مي) »خيزش سبزها«ي ساختارمند و هژمونيك  شبكه: يعني(را در ابژه ) ي كارگري هاي پراكنده بندي گروه
از يك (لحاظ متدلوژيك بين ماركس و فوئرباخ  چه به كه آن اين استاما حقيقت . برخيزد) »موج سبز«جانبه از  حمايت همه: يعني(خويش 
ي  مجموعهي يك  مثابه ي سوژه و ابژه به كند، همين تبيين رابطه ي بسيار عميقي ايجاد مي دره) از طرف ديگر(و بين ماركس و هگل ) طرف
  . استي واحد از طرف ماركس دوگانه
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كارگري  خواسته از جنبش كه تبيين ذهني و دل توضيح است گردم؛ اما مقدمتاً الزم به ي بازميي كليد اين نكته ي نوشته به گرچه در ادامه
اين شگرد القايي . اي است ي سوژه و ابژه شگرد القايي فريبنده ي رابطه مثابه توان ساختاري اين خيزش، به  و خيزش سبزها، با توجه به

. تر است تر و ديگري قوي دهد كه مثالً يكي ضعيف ارز تقليل مي دو جنبش همرابطه  را به» جنس«بين اين دو » فصلِ«ـ  عمالًـ 
ي ارتجاعي و ضدتاريخي خيزش سبزها، حتي  كارگري در مقابلِ جنبه ها و امكانات تاريخي جنبش نظر از تفاوت ظرفيت كه صرف درصورتي

عمالً ) دار ي سرمايه مثابه بخشي از طبقه به( ديگري كل نيرومندساختارمندي و تشو ) كارگر ي طبقه مثابه به( يكي ساختاري و عدم تشكل بي
جيب آن بخشي از  ساختار و پراكنده را به  عمومي و سراسريِ كارگرانِ بي تواند هرگونه كنش دهد كه مي كيفتاً متفاوتي را نشان مي» فصلِ«

  .هم قرار گرفته است[!] »اپوزيسيون«بورژوازي بريزد كه ضمنِ برتري مطلق ساختاري و تشكيالتي، در 
هاي  هيچ بخش يا قسمتي از توده   به، كالن و مملكتي هاي سياست ير در ليه نيروهاي درگكه تعادل و توازنِ كنونيِ ك حقيقت اين است

چراكه . حالْ مستقيم داشته باشند دهد كه در اين عرصه حضوري مستقل و درعين ي كارگري اين امكان و فرصت را نمي ـ پراكنده اما عظيم ـ
دليل پراكندگي  ، به)اي اعم از سراسري يا منطقه(هاي كالن  ي سياست ايِ مستقيم در عرصه در اين وضعيت خاص هرگونه كنش توده

. شود جيب يكي از طرفين اين جنگ كثيف قدرت ريخته مي رسد و نتايج حاصله به تناقض مي ـ با استقالل طبقاتي كارگران به عمالًـ 
توانند داشته باشند، همان  هاي ميليوني كارگر مي ي كه تودهالحال موجود طبقاتي، تنها پراتيك و تالش بنابراين، در تعادل و توازن قوايِ في

لحاظ  چه اين جنبشِ به آن. ـ در جريان است با مطالبات معين اكنون در قالب صدها اعتصاب و تحصن و غيره ـ اي است كه هم مبارزه
ويژه حمايت عملي از ايجاد انواع  ك نظري و بهپيش ببرد، تدار تواند يك گام درست و واقعي به هاي كالن و مملكتي ناتوان را مي سياست
هاي كالن و دولتي  ي سياست عرصه نحوي به كه كارگران را به ها يا افرادي ي آن تشكل رو، همه ازاين. هاي كارگري و طبقاتي است تشكل

ي خويش، هژموني يكي از  هكرد پاسيويستي و تقديرگرايان دهند، در روي اعتصاب عمومي مي نوعي فراخوان به كنند و به دعوت مي
هاي جنگ  بندي ـ در راستاي منافع يكي از بلوك عمالً نظر ار توجيهات نظري ـ اند و صرف پذيرفتهنوعي  بههاي جنگ قدرت را  بندي بلوك

ك جنبش بستر ي براگرحتي ـ اعتصاب عمومي  كشان به فراخواندن كارگران و زحمت هرروي، به. كنند فعاليت مي) سبزها: يعني(قدرت 
مند، انقالبي و ضرورتاً  سنگين، نقشه متضمن كارِ تداركاتي ـ گيردب صورت اي ويژهبيني نشده و  پيش  مساعدت شرايطي واسطه به ياانقالبي و

هاي سرمايه و  بندي ي جنگ بلوك غايت پيچيده طلبي و تقديرگرايي در مقابل وضعيت به تاريخي است كه پرش از آن معنايي جز تسليم
كه در ( ميالدي در اروپا 60ي  ي اعتصابات دهه ي بارز اين پرشِ تقديرگرايانه مقايسه نمونه. ي طبقاتي در ايران ندارد چنين مبارزه هم

  . اكبري و ارتجاعي است بورژوايي، ضدكارگري، اهللا كه وجوداً ضدكمونيستي، خرده  با خيزش سبزهاست)بستري پيشاانقالبي ماديت گرفت
ي عام  دارد كه جنبه در تئوري و خصوصاً پراتيك خويش چنين ملحوظ مي) ي طبقاتي گذار دانش مبارزه عنوان پايه  هب(گرچه ماركس 

ي خاصي دوباره پيكرتراشي شود و با قبول مهر ويژگي آن نسبت، از آن گذر كرده و عاميت خودرا دوباره  متدولوژي بايد در برابر هررابطه
ي طبقاتي در  سازي آن با موضوع خاص تحقيق است؛ اما نه ماركس و نه دانش مبارزه يرپذيري روش تحقيق و هممعنيِ تغي بازيابد؛ و اين به

راستا و مونيستيك  جاي ذات هم صورت، به چراكه، دراين. كنند هرگزـ روش تحقيق را تابع موضوع تحقيق نمي كليت تاريخيِ خويش ـ
اين همان . ي تاريخي انسان است اش وراي اراده شونده باشد، دگرگوني يم كه اگر هم دگرگونرس اي مي دنياي متكثر و فاقد رابطه هستي، به

كه از همان آغاز، مقدمات آن را (آميزد تا در نهايت  هم مي به) شان هاي ي تفاوت رغم همه علي(كه فوئرباخ و هگل را  اي است نقطه
، منهاي ماركسيسمِ دانشگاهي و ژورناليستهاي  سازي كه تماميِ دستگاه ي استي يادآور شايسته. توجيه وضعيت موجود بروند به) چينند مي

اي هستندكه فوئرباخ و  »نقطه«كاريكاتوري از آن  ،  در مقدمه و نتيجه بندند،  خود مي كه به اصطالح ديالكتيكي و راديكالي هاي به بعضي آرايه
  .آميزد هم مي به) ي ماقبل ماركسي  اوج انديشه مثابه به(هگل را 
كه ماركسيسم  كارگري در اين است  و  بورژوايي با ماركسيسم انقالبي، تاريخي بيان ديگر، تفاوت بين پراگماتيزم كاسبكارانه و خرده به

د؛ كن عرصه تبادل انديشه و عمل وارد مي اش به ديالكتيكيـ  وحدت مونيستي تاريخ باور دارد و اين باور را از پسِ روش تحقيق ماترياليستي به
اي از همان  گونه كه نهايتاً برگردان رياضي(اش  منطقِ پوزيتويستي تَحصل و  بورژوايي با تكيه به كه پراگماتيزم كاسبكارانه و خرده درصورتي

مطالبات «ي  نهاده گرايي و پيش ي حذف ماورايي بهانه كند؛ و به ، متدولوژي را تابع موضوع تحقيق مي)منطق ايستا و ارسطويي است
ي  چنين دموكراتيزمِ ويژه تاريخي و همـ  گرايانه  روندهاي آرماناصطالح دموكراتيك، ي باز و به سوي جامعه ي كليِ راهسپار به »خواهانه اديآز

كه همان دشمنان هژموني كمونيستيِ برخاسته از جنبش كارگري  (ي باز دوستان جامعهپاي  كارگر را به برخاسته از موقعيت و مبارزات طبقه
سفسطه روي آورد و اين  هاي قدرت به بندي توان بربستر جنگ بلوك ي تحقيق است كه مي براساس همين شيوه. كند قرباني مي) تندهس

  ؟»ي متوسط يا بورژوازي بدانيم  را ملك طلق طبقهخواهانه مطالبات آزاديچرا بايد «: سؤال را مطرح كرد كه
ي متوسط يا بورژوازي   را ملك طلق طبقهخواهانه مطالبات آزاديبايد «كند كه  بليغ ميكاري چنين توصيه و ت كدام ابله، شياد يا جنايت

هاي  كوره اش در اعماق ده كه فراتر از گسترش جهاني[ي امروز  دارانه چون و چراي روابط و مناسبات سرمايه ي بي ؟ مگر در سلطه»بدانيم
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كارگر هم نيروي دموكرات و  جز طبقه ، حقيقتاً به]رقصاند ساز خويش مي رد و بهافريقا، از درون هم فرديت افراد را تحت سلطه و كنترل دا
ي متوسط يا بورژوازي   را ملك طلق طبقهخواهانه مطالبات آزاديبايد «اين نتيجه برسد كه  خواه ديگري وجود دارد كه كسي به آزادي
 نفر از فعالين كارگري 200گيري بيش از  بازداشت و گروگان  كه به]4[هاي كارگري در اول ماه مه اي تشكل  ماده15؟ مگر مطالبات »بدانيم

چاك  سينه» خواهان آزادي«و » ها دموكرات«، پس چرا ]كه قطعاً بود[خواهانه نبود؟ اگر چنين بود  منجر گرديد، دموكراتيك و آزادي
اهي ممكن حمايت نكردند؟ از اين گذشته، چرا همين خو ترين شكل بروز دموكراتيزم و آزادي بندي موسوي و موج سبز از اين راديكال بلوك

كه جنبش در خيابان را [ها  امروز آقاي موسوي، كروبي و صدها تن از مناديان و پيشوايان موج سبز يا حتي همين امثال امين قضايي
دهند كه  شناسند و فراخوان نمي ت نميرسمي اي را به  ماده15همان مطالبات ] دانند هاي قدرت و موج سبز مي بندي اي متمايز از بلوك مقوله

رسميت شناختن سنديكاي كارگران واحد بشوند؟ مگر  خيابان بيايند و خواستار آزادي منصور اسانلو و به خواهان به ها و آزادي دموكرات
 امري ضددموكراتيك و مغاير با خدماتيِ ديگرـ  تپه و الستيك البرز و هزاران واحد توليدي ي كارگران هفت ي دستمزد معوقه اكنون مطالبه هم

ي بين  ـ دلبري كرده باشد؟ مگر فاصله فقط كشان ـ كند تا از كارگران و زحمت آن نمي نگاهي هم به كه موج سبز حتي نيم خواهي است آزادي
ضددموكراتيك شكل ممكن  هاي كارگري را به اي نيست كه خانواده  هزار تومنِ ماهيانه700 تا 500خط فقر و دستمزد پايه كارگران، همان 

يك از  رهبران، مناديان و نيروهاي اجرايي و  كند؛ پس چرا هيچ شان مي ترين مواهب زيست و زندگي محروم كشاند و از اساسي بردگي مي به
  خواه و دموكرات نيستند؟ خيابانيِ موج سبز در اين مورد اساسي آزادي

 از تحليل ماركسيستيتعمدا قصد يك «بسيار كوتاه بوده و ] »اعتصاب عمومي «ي مقاله: يعني[اش   كند كه مقاله  امين ادعا مي)پ
هاي  ها و گاليه هاست و از كنايه بودن آن» كوتاه«هاي امين قضايي در  گرچه يكي از مشخصات بسياري از نوشته. نداشته است» اوضاع را

كه عدم  دو صفحه هم حساسيت دارد؛ اما واقعيت اين است ر از يكيت هاي بيش نوشته آيد كه نسبت به چنين برمي» عباس فرد پاسخ به«او در 
گونه ربطي  ـ هيچ طلبد زعم امين يك اعتصاب عمومي را مي كه به ويژه در اوضاعي بهـ »  از اوضاعتحليل ماركسيستييك «ي  ارائه
اعتصاب عمومي  چنين فراخوان به و هم» ز اوضاع اتحليل ماركسيستييك «ي  پس، راز عدم ارائه. يا بلند بودن يك نوشته ندارد» كوتاه« به

  .را بايد در جاي ديگري جستجو كرد
ي طبقاتي بداند  ماركسيسم را دانش مبارزه) امين قضايي: براي مثال(كه يك فعال دانشجويي يا سياسي  اما حقيقتاً چگونه متصور است

اعتصاب عمومي فرابخواند؟ تنها جوابي  را به) كشان  كارگران و زحمتو ازجمله(، همگان » از اوضاعتحليل ماركسيستييك «ي  و بدون ارائه
فكرانه نباشد كه هرآن بتواند از آن  اصطالح روشن اي به كه اگر ماركسيسم براي اين شخص آرايه توان داد، اين است اين پرسش مي كه به

اي هستند كه بايد  »زده يابوهاي بهت«اش   و فراخوانداند كه موضوع كار مي] 5[»پيامبري هوشمند«فاصله بگيرد؛ البد او، خودش را 
ها هم  اي از آن كارگري در كُنه و جوهره يكي است و آميخته جنبش كرد به گرچه اين دو روي. راه راست هدايت شوند برانگيخته گردند و به

چنين پاي قانون و   ستدهاي معمول و همجا كه پاي داد و در آن: يعني(گويي نظري  تر از كرشمه قابل تصور و ترسيم است؛ اما مشخص
 تجويز كند، مرتكب جرم شده و بايد تاوان  ، اگر يك پزشك بدون بررسيِ علميِ بيمار و بيماري دستورالعمل يا نسخه)حقوق در ميان است
شود،  و جلد پزشك ظاهر ميهردليلي در نقش  پردازي براي كسي كه پزشك نيست و به كه اين تاوان ناگفته پيداست. اين جرم را بپردازد

  .تر است تر و جدي مراتب سنگين به
نداشته »  از اوضاع راتحليل ماركسيستيتعمدا قصد يك «ي اعتصاب عمومي،  اين حكم امين برگرديم كه در مقاله بار ديگر به حال يك

  گويد؟ چرا او چنين مي. است
ـ امري  اي از طرف هركس و با هرانگيزه اعتصاب عمومي ـ عوت بهي طبقاتي نيست؟ آيا فراخوان يا د آيا ماركسيسم دانش مبارزه

كه هم كارگران را  ، قصد واقعي امين از اين]كه قطعاً چنين است[سياسي، طبقاتي و آگاهانه نيست؟ اگر پاسخ اين دو سؤال مثبت باشد 
آيا اين يك تناقض نداشته است، چيست؟ » اع را از اوضتحليل ماركسيستيتعمدا قصد يك «گويد  خواند و هم مي اعتصاب عمومي فرامي به

  گردد؟ ديدگاه، خاستگاه و پايگاه طبقاتي امين هم برمي  بهابژهـ  وحدت متضاد سوژه  يا بنابهصرفاً نظري است
ه تصور خود من نشان داد ك حوادث بعدي حداقل به«: نويسد مي» عباس فرد در پاسخ به/ي ماهيت جنبش درباره«ي   امين در نوشته)ت

كند،  ايران را دنبال  وقايع جاري در  هركس كه اخبار مربوط به. »ابتدايي من از جنبش اخير و راهكار اعتصاب عمومي، تا چه حد صحيح بود
راهكار اعتصاب عمومي، تا چه حد «كند كه  در ايران شكل نگرفته است؛ پس، چرا امين ادعا مي» اعتصاب عمومي«داند كه هنوز يك  مي

هاي دولتي را  اي از كاركنان سبزپوش دستگاه كاري پاره ي كم كه امين از يك طرف شايعه ؟ پاسخ معقول و ساده اين است»بودصحيح 
چرا «: گذارد كه ها مي كند؛ و از طرف ديگر هندوانه زير بغل كارگران و كمونيست ي القايي و موج سبزي، اعتصاب عمومي قلمداد مي شيوه به

 و ها حضور ندارد ي كارگر در خيابان تصور كنيم طبقهي متوسط يا بورژوازي بدانيم و  خواهانه را ملك طلق طبقه بايد مطالبات آزادي
  ؟»تواند باشد مطالبات دموكراتيك هرگز جزو مطالبات كارگران نيست و نمي



 5 

اش  گاه طبقاتي و گرايش سياسيپاي رود و بنا به طفره مي»  از اوضاعتحليل ماركسيستييك «از » تعمدا«بنابراين، امين قضايي 
منهاي اشتراك در ـ » بورژوازي«و » ي متوسط طبقه«در رابطه با كارگران، » و دموكراتيك... خواهانه مطالبات آزادي«تواند ببيند كه  نمي

درحقيقت، آن .  تفاوت داردشكار تا آسمان خريد اين كاالي مولد ارز تر از زمينِ فروش نيروي عبارت روشن ـ از زمين تا آسمان يا به واژگان
از  كه  سپارد، وجود روابط و مناسباتي است فراموشي مي به» و دموكراتيك... خواهانه مطالبات آزادي«اي كه امين در رابطه با  نكته يا مسئله

آزادي،  ! آري:  توان گفت  ميبراين اساس. دنآسا بپوشان هاي شَبه اين اندام ي عينيت مفهوم را بر گذرد تا جامه سكونِ ذهني واژگان درمي
در رابطه با كارگران و ) ي اقتصاد، سياست، جامعه و غيره عرصه همانند بسياري از ديگر واژگان مربوط به(خواهي و دموكراتيسم  آزادي
ي نزد صاحبان ريز و آزاد: براي مثال. عيار است بورژوازي يك نابهنجاري تمام رسانند كه نزد بورژوازي و خرده كشان مفاهيمي را مي زحمت

 شده آزادكه از هرگونه مالكيتي برابزارها و ادوات توليد  كار از اشخاصي است  خريد نيرويآزاديِ: ترين معناي خويش درشت سرمايه در عام
  .اش، بردگي عام براي كارگران است دارانه ترين معناي سرمايه كه آزادي در عام برهمين سياق است. باشند

ي امكانات  كنند و از همه گذران معاش مي) توليد ارزش اضافي: يعني(كارِ خود و پيامد ناگزير آن  طريق فروش نيروياگر كارگران از 
سود، انباشت سرمايه و مصرف : يعني(كارِ كارگران و پيامد ناگزير آن  شوند؛ اگر بورژوازي از طريق خريد نيروي زندگي انساني محروم مي

كند؛ و در اين ميانه، اگر  ي امكانات زندگي انساني محروم مي سازد و كارگران را از همه اش را برپا مي  اشرافيزيست) ي توليد خارج از چرخه
همانند تجسدي از  ي ابعاد اجتماعي و اقتصادي و سياسي ـ در همه) بورژوازي خرده: بيان دقيق كالم يا به(اصطالح متوسط  ي به طبقه

هاي اضافيِ توليد شده توسط  تري از ارزش ايستد تا در تواتري از طنازي و رقص مرگ، سهم بيش  اران ميد ـ بين كارگران و سرمايه دوآليسم
هاي اضافي افاده بفروشد؛ پس، چرا  كنندگان ارزش همين توليد ي جناحي از بورژوازي، به جيب بزند و ضمن ليسيدن چكمه كارگران را به

همان  گيري  پي نيست، كارگران را به» ي متوسط يا بورژوازي ملك طلق طبقه... خواهانه مطالبات آزادي«امين قضايي با اين شگرد كه 
  بورژواها طالب آن هستند؟ كند كه دقيقاً بخشي از بورژواها و خيل قابل توجهي از خرده اي دعوت مي مطالبه

 بسته باشند و در تظاهرات خياباني حاضر شده  دلموج سبز  ـ به طور پراكنده به ي بسيار محدودي از كارگران ـ گرچه بعيد نيست كه پاره
اي از رويدادهاي پس از   جويانه  حقيقتماند تا تصويرِ يك بلوف سياسي مي تر به بيش» ها كارگر در خيابان حضور طبقه«باشند؛ اما گفتگو از 
  .اعالم نتايج انتخابات

مطالبات «فهميدند كه  سادگي مي داشتند، به برميلوتر ج بهي عمومي زبان و سكونِ واژگان گامي  اگر امين و امثالهم از جنبه
  تشكيالتي دارد و مسائل محوريـ  ـ بيان اقتصادي نه مطلقاً عمدتاً ـ) ويژه در شرايط كنوني به(براي كارگران » و دموكراتيك... خواهانه آزادي

تأميني ـ  ي درماني از بيمه(ها  وقت، گسترش انواع بيمهتأمين امنيت شغلي، پرداخت دستمزدهاي معوقه، حذف قراردادهاي م: آن عبارتند از
، پرداخت واقعي دستمزد، برابري دستمزد زنان و مردان كارگر، توقف كارِ كودكان، آزادي )ي بيكاري و ازكارافتادگي و غيره گرفته تا بيمه

رسميت  ، به)هاي آشكار و پنهان دولت بدون دخالت (هاي كارگري ، برپايي انواع تشكل)ازجمله آزادي فعالين كارگري(كليه زندانيان سياسي 
» و دموكراتيك... خواهانه مطالبات آزادي«كه  درصورتي. كارگر سو با طبقه شناختن روز جهاني كارگر و حمايت از مطالبات ديگر نيروهاي هم

 اجتماعاً ِ ي ايدئولوژيك  ـ جوهره اماـ   هاي متفاوت سازند، در گويش گوني كه خيزش سبزها را مي ناهمـ  گون ي هم براي آن مجموعه
اجتماعي و در ـ  ي رياست جمهوري، بازتقسيم قدرت در همين جامعه، ابقاي همين روابط و مناسبات توليدي اش، حول محور مسئله جهت هم

نه بود و نبود نظام (المي راديكال، بود و نبود جمهوري اس هاي موسوم به اش براي بخش بسيار ناچيزي از چپ  و رؤيايي اوج آرزومندانه
  .است) داري سرمايه

هاي در قدرت ندارد؛ و   بندي جايي طبقات، اقشار يا بلوك جابه ي حاضر رأساً توجهي به گرچه مطالبات دموكراتيك كارگري در لحظه
دارانه و وضعيت عمومي  د سرمايهي تولي ي اين مطالبات با چرخه ي خاص است؛ اما رابطه طوركلي فاقد بارِ سياسي آشكار در اين زمينه  به

سازاي ديناميزمي ) هاي دولتي حتي با افت و خيزهاي ناشي از سركوب(كه درصورت تداوم  اي است گونه كشان در ايران به كارگران و زحمت
ي ناگزير  و نتيجهكرد  عمل. ي كارگري است هاي پراكنده يابي در ميان نيروي پذيري و سازمان اش گسترش تشكل است كه بارزترين نشانه

سياست و چگونگي آن  ي  عمل در حوزه اي به طور فزاينده  كارگري را نه تنها به» و دموكراتيك... خواهانه مطالبات آزادي«اين ديناميزم، 
اليستي و انقالبي تبادالت سوسي كارها و  راه ي حاكم، به هاي طبقه بندي  هاي سياسي در ميان بلوك كشاند، بلكه با گذر آگاهانه از كشمكش مي

  .رسد هم مي
تر است؛ بااين وجود، اگر پتانسيل  قدرت رسيدن خيزش سبزها اندكي از صفر بيش كه احتمالِ به بيني كرد  توان پيش گرچه مي

ي  تري بگيرد و سلطه گسترش بيش ) ي او به هرصورت متصوري، با سركردگي موسوي يا بدون دارودسته(هژمونيك اين خيزش 
اي از  بورژوازي متوسط و پاره خرده» و دموكراتيك... خواهانه مطالبات آزادي«برفراز )  ساله5ي  حتي براي يك دوره( خويش را ايدئولوژيك
اي   كننده  تخريب كارگري با چنان مكانيزم» و دموكراتيك... خواهانه مطالبات آزادي«صورت مفروض  اهتزاز درآورد؛ دراين ـ به تماماً بورژواها ـ
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)  اش اعم از دولتي و غيردولتي( هم  هاي چهار سال گذشته گري شدت بازدارندگي آن حتي از سركوب: توان گفت  خواهد شد كه ميمواجه
مثابه  داري به ـ كليت نظام سرمايه يعني، گسترش هژمونيك موج سبز صورت تحقق چنين احتمالي ـ چراكه در . تر خواهد بود بازدارنده

، )شود كه عمدتاً از بيرون اعمال مي هاي پوزيسيون دولتي فراتر از سركوب(بله با مطالبات دموكراتيك كارگري اجتماعيت سرمايه در مقا
پردازان و شهيدان را  است و هم خيل وسيعي از نظريه» اپوزيسيون«گردد كه هم در  اي نيز مسلح مي دروني  و  ايدئولوژيك ـ   آرمانيابزارِ به
بورژوايي و ارتجاعي، در توازن با آن بخشي از » اپوزيسيون« از طرف  ايدئولوژيكـ  اين مشروعيت آرماني. ته دارددر چن) مثابه قلب تاريخ به(

كوبد تا سپس بتواند  روح و جان فعالين كارگري و كمونيست را از درون و بيرون مي بورژوازي كه در وضعيت پوزيسيون قرار دارد، ابتدا عمق 
ي خريد و فروش  قل دستمزد، حمايت قانوني از كارگر، قانون كار، تأمين شغلي و تشكل كارگري را از رابطههرگونه تصوري از بيمه، حدا

كار از طرف  تشكيل شوراي اسالمي. كه همين اآلن هم اولين نتايج عملي خود را داده است اين تعرضي است. كار كنار بگذارد نيروي
كه اين جانيانِ   ي اين است دهنده تپه، عمالً نشان ت سنديكاي مستقلِ كارگري در هفتموازا كارگر، به هاي موج سبزيِ خانه دارودسته

  ].6[ي فعالين صديق آن رقم خواهند زد كارگري و همه پاسداران سرمايه كدام سرنوشت را براي جنبش
  .تواند واقع شود تري هم مي ي ديگر و با احتمال بيش ا گونه اين بازدارندگي به

گرايي  شان با اسم رمز اصول  ي تنافرهاي دروني و بيروني رغم همه كه علي هايي داروسته: يعني[نژاد  احمديـ  اي خامنهبندي  اگر بلوك
 60ي  بخواهند ويا بتوانند بساط بگير و ببند و بِكُش دهه] رانند  وجدان جامعه فرمان ميتمام اركان زندگي و حتياند و بر دور هم جمع شده
ي اجتماعي خويش را بازبسازند؛  خيابان ريختند تا فرديت تحقير شده انتخابات و موسوي به سل بههايي بگسترانند كه با تو را در برابر جوان

هاي انساني مواجه خواهد شد كه رذالت،  گاه، جامعه چنان سيليِ محكمي خواهد خورد و چنان درهم رفته و با سقوط تبادالت و ارزش آن
) فكر بورژوا و غيره اعم از كارگر و روشن(ترين معيار زندگي همگان  عالي جتماعي بهي ابعاد ا شقاوت، چپاول و در يك كالم قحبگي در همه

آورد  ي دولتي، در سايه چنين وضعيت نابهنجار و اسفناكي، دمار از جنبش و نهادهاي كارگري درمي يافته سركوب سازمان. تبديل خواهد شد
  .گرفتمطلق فعالين كارگري و كمونيست را خواهد  و نَفَسِ قريب به

كه كارگران  ها، اين است ي مقابله با اين دو وضعيت محتمل يا تركيبي از آن ترين چاره ترين و انقالبي ترين، دموكراتيك رو، معقول ازاين
ع ي نيروي خودرا برمحور ايجاد انوا ي خردمندانه و فعال از فرصت موجود، همه با استفاده) اعم از زن و مرد و پير و جوان(كشان  و زحمت
اي و محلي و  اعم از كارخانه(ي مخفي، شوراها  هاي كارخانه كميته. مخفي متمركز كنند علني يا  ها و نهادهاي كارگريِ علني، نيمه تشكل
مخفي  هاي فرهنگيِ نيمه كارگريِ مخفي، محافل مطالعاتي و كلوپـ  هاي كمونيستي هاي خوديار، هسته ، سنديكاها، تعاوني)اي منطقه
  .هاست ي اين نهادها و تشكل ناخته شدههاي ش نمونه

گذر از پراكندگيِِ : يعني(اي است كه هرگام كوچكي در راستاي تشكل طبقاتي و كارگري  گونه ي ايران به وضعيت كنوني جامعه
 تا آن هنگام كه .خواهي واقعي و قابل انكشاف سوي دموكراتيزاسيون كليت جامعه و آزادي ي خيز بلندي است به حال سازنده ، درعين)موجود

سو بكشاند و درپي منافع و بقاي  سو و آن اين ـ به گونه گله خيل وسيعي از آحاد نامتشكل را ـ) هرشكل، بهانه يا ترفندي به(بورژوازي بتواند 
  .بعيط ماند تا آرزويي برخاسته از وادادگي و خام يك فريب مي تر به خواهي بيش خويش بِدوانَد، سخن از دموكراتيزم و آزادي

اش هرگز ابژه نيست؛ اگر سوژه بدون ابژه منشاء آسماني و الوجود دارد؛ اگر بين  ي درخويش بودگي واسطه ي بدون سوژه به اگر ابژه
ي واحد  ي دوگانه مثابه كه به اي است سوژهـ  راستا وجود دارد؛ و اگر مسئله نه ابژه يا سوژه، بلكه ابژه ساز و هم اي متقابل، هم ابژه و سوژه رابطه
اقتصادي معين براي  ي  اي كه سازمان طبقاتي و مشخصه خواهانه ناپذيراند؛ پس، سخن از مطالبات دموكراتيك و آزادي از يكديگر تفكيك
اش، براي  رغم ظاهر دلبرانه كه علي تصوير نكشد، بازي با كلماتي است ي تاريخي را به كشان نداشته باشد و يك افق بالنده كارگران و زحمت
  .گستراند  مي كار دام فروشندگان نيروي

اولين ايرادگيري آقاي عباس فرد،  «: زند حمله مي چنين دست به اش، اين ي دفاعي  امين قضايي در دومين پاراگراف نوشته ـ2
گيرد من برخطا  راد ميتقلب، حقانيت طرفداران تحريم را نشان داد، اما عباس فرد ايكنم كه  اي است كه من در آن اشاره مي ي ساده جمله به

از ماهيت جمهوري اسالمي آگاه  خوب آيا من خودم از ابتدا. سبب ماهيت جمهوري اسالمي داراي حقانيت است چون تحريم به هستم
مشخصا منظور من اين است كه تقلب گسترده، حقانيت . متن و ماندن در بين كلمات است اين ايراد ناشي از سطحي نگريستن به! نبودم؟
اين يك نمونه از مجموعه ايرادات !! ي خود پشيمان ساخت كساني نشان داد كه در انتخابات شركت كرده بودند و آنها را از كرده م را بهتحري

  .»شود وفور ديده مي ي آقاي عباس فرد به كنم اما در مقاله آنها اشاره نمي است كه من ديگر در اينجا به) و نه البته نقد(مالنقطي 
داري جمهوري اسالمي و نه  هم براين باورم كه حقانيت تحريم انتخابات را بايد از ماهيت ارتجاعي كليت نظام سرمايه من باز)الف

ي انتخاباتي و توسط يك  اصطالح حقانيتي كه پس از اعالم نتيجه چراكه آن به. اش نتيجه گرفت و ثابت كرد بندي سازوكار يك بلوك
بنابراين، . بندي ديگر مظلوم واقع شده، قابل حمايت است و حقانيت دارد كه بلوك حال حاكي از اين است رسد، درعين اثبات مي بندي به بلوك
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، بايد جواب داد كه نه تنها از ابتدا از ماهيت »!از ماهيت جمهوري اسالمي آگاه نبودم؟ آيا من خودم از ابتدا«سؤال امين كه  در پاسخ به
ماهيت «، بازهم نسبت به»تقلب، حقانيت طرفداران تحريم را نشان داد«: نويسيد اكنون هم كه مي همايد، بلكه  جمهوري اسالمي آگاه نبوده

نهاد  ـ  معني شناخت دو بنيان ديالكتيكي، آگاهي از ماهيت يك مجموعه، بهـ  بيان ماترياليستي چراكه به. نيستيد» جمهوري اسالمي آگاه
 :اين آلترناتيو. كارها در راستاي تحقق آلترناتيو تاريخي آن است ترين راه  دريافت ممكناش و ي آن مجموعه، بررسي امكانات سنتزي عمده

اصطالح پارلماني در  كه انتخابات به درصورتي. اي هم دارد گيرنده هاي شتاب رشي پ كه زمينه تكامل و اعتالي جنبش كارگري ايران است
بازي گرفتن  تنها يكي از ابزارهايي است كه ضمن به) ترين شكل ممكن و متصورش ترين و صادقانه در عادالنه(داري امروز  جهان سرمايه

تر قدرت  هاي اساسي جايي اهرم جابه سپارد تا  بخش مياني و متوسط جامعه وامي كشان، سهم ناچيزي از قدرت سياسي را به كارگران و زحمت
ي هژموني سرمايه و دولت  زير سلطه وعيت بخشيده و كليت جامعه را بههاي سرمايه را مشر دار و در بين بلكوبندي ي سرمايه در درون طبقه

  ].7[گيرد ي اعتماد ملي هم مورد اذعان قرار مي اين واقعيت حتي از طرف حاميان پروپاقرص كروبي و روزنامه. بكشاند
در » تقلب«) اش كنندگان خياباني اتاعم از رهبري يا تظاهر(ي كليت موج سبز  گفته چه موجب بروز وقايع اخير شد، به هرروي، آن به

طور اخص در جمهوري  به» تقلب، حقانيت طرفداران تحريم را«بنابراين، آن افرادي كه از پسِ . آميز بورژوايي است ي فريب اين قاعده
  فريب هرصورت، ناگزير به  بهكه(دارانه، اسالمي و ضدانساني اين نظام داشته باشند  كه دريافتي از ماهيت سرمايه اسالمي دريافتند، بدون اين

بندي  پشت بلوك ي خودرا به همين دليل هم وزنه اند؛ و به برده گرايان در امر انتخابات پي بندي اصول جرزنيِ بلوك ، نهايتاً تنها به)و تقلب است
 قدرتي نيز بچرخند كه از ي حاكم، حول و حوش آن طريق ضمن مخالفت با تحميل انقباض فرهنگي دارودسته اند تا بدين رقيب انداخته

كه دوچشم  با آن ـ كه يارش در بر فرق است ميان آن: ترها قول قديمي به. كار، فريب و تقلب استوار است اساس و ريشه بربنياد استثمارِ نيروي
  .انتظارش بر در

ر ايران يا شناخت نسبتاً درستي از  ها، اگر امين قضايي درك روشني از تاريخ و ماهيت سراپا ارتجاعي بورژوازي د ي اين گذشته از همه
بورژوازي «خاتمي را ـ  رفسنجانيـ  ي موسوي ي ابعاد و اجزا و جوانب آن داشت، دارودسته كارانه جمهوري اسالمي در همه موجوديت جنايت

 و بورژوازي ليبرالبايد ميان «: مهاي طرف مقابل نرفته باشي تفسير حرف اين عبارت نگاه كنيم تا همانند امين به به. كرد برآورد نمي» ليبرال
 دانست و در عين حال نبايد سرباز بورژوازي ليبرال شد، بي شك نبرد تر دومي مترقي اولي را نسبت بهيك فاشيسم وحشي تفاوت قائل شد و 

دهد كه نه تنها  شان مياند، ن روان» موج سبز«هايي كه در پس و پيش  بندي ترتيب، امين با ليبرال خواندن آن گروه بدين. »ادامه دارد
  .ي جمهوري اسالمي ندارد، بلكه تصورش از ليبراليسم و بورژوازي ليبرال هم غلط است شناختي از عناصر تشكيل دهنده

) »تقلب گسترده« ميليون نفري يا 40 درصدي و 85ازجمله شركت (ي انتخاباتي  ها و ارقام ارائه شده  گرچه هنور بسياري از داده)ب
كساني نشان داد كه  تقلب گسترده، حقانيت تحريم را به... «هاي آن است؛ اما فرض كنيم كه  بندي ي اسالمي يا يكي از بلوكادعاي جمهور

، »پشيماني«صورت و براساس واكنش ناشي از  در اين. »ي خود پشيمان ساخت در انتخابات شركت كرده بودند و آنها را از كرده
خانه،  و بازگشت به» پشيماني«جاي  ها به گشتند؛ اما آن هاي خود بازمي خانه ت درحالتي از افسردگي بهبايس كنندگان در انتخابات مي شركت

رو، اگر نتيجه بگيريم كه  ازاين! ، برپاداشتند»نيست] هم[ي طبقاتي  يك مبارزه«را كه » قيام اخير«قول امين قضايي  خيابان آمدند و به به
  .ايم راه نرفته نداشته است، پر بي» پشيماني«انتخابات و  ربط چندان زيادي هم به» قيام«اصطالح  ي اساسي اين به مسئله

سياسي در جمهوري ـ  هاي اقتصادي  جناح بندي سو، جنگ قدرت بلوك بخشد؛ ازيك چه سيماي اساسي موج سبز را ويژگي مي  آن)پ
انه و استبدادي و اسالمي است؛ و از ديگرسو، كسب هويت دار هايش سرمايه بندي ها و بلوك ي ابعاد و جناح اسالمي است كه در همه

 سال گذشته بربستر وجودي همين نظام 30كه طي  هايي از جمعيت شهرنشين است ي رسميت فرهنگي ازطرف آن بخش اجتماعي و مطالبه
ه كسب هويت اجتماعي و اكتساب رسميت گرچ. اند نان و نواي نسبتاً چربي دست يافته اسالمي توان اقتصادي پيدا كرده و بهـ  رانهاد  سرمايه

ايدئولوژيك اين ـ  ي حمايت است؛ اما گره خوردن سياسي شود و شايسته اي دموكراتيك محسوب مي فرهنگي، در كليت خويش، مطالبه
سته يا ناخواسته اي واقع گرديده كه خوا گونه به) دارانه، ارتجاعي و اسالمي هستند كه سرمايه(هاي قدرت حاكم  نيروي اجتماعي با بلوك

اش  توان چنين ابراز نظر كرد كه موج سبز در كُنه و جوهره بنابراين، مي. ي كارگري تبديل شده است يابي مبارزات پراكنده پارازيت سازمان به
سته نخواهد شد، بلكه آن گره بخورند، نه تنها از بارِ ارتجاعي آن كا كارگران به هايي از  فرض، بخش ارتجاعي و ضدكارگري است؛ و اگر بنا به

  .تر نيز مواجه خواهيم بود تر و منسجم»راديكال«با ارتجاعي 
اي است بعضا براي براندازي ساختار جمهوري  ي طبقاتي نيست بلكه مبارزه قيام اخير يك مبارزه«: نويسد  امين قضايي ميـ3

  .»گرا نشيني جناح اصول اسالمي و بعضا عقب
اي از اين جهان سراسر طبقاتي قيامي صورت  ين عبارات، بايد از امين سؤال كرد كه اگر در گوشهي ا ي شاعرانه  منهاي جنبه)الف

يا [نشيني  بعضا براي براندازي ساختار جمهوري اسالمي و بعضا عقب«باشد » اي بلكه مبارزه«نباشد، » ي طبقاتي يك مبارزه«بگيرد كه 
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ي روشن و  كدام مطالبه به» قيام«ي اين مفروضات چيست و قرار است كه اين  ي همه ؛ باالخره نتيجه»گرا جناح اصول] عقب نشاندن
شود، با استفاده از كدام  بعضاً اندر بعضاً توصيف مي ي غيرطبقاتي كه با توسل به آلوده عبارت ديگر، در اين فضاي ابهام اي دست يابد؟ به اثباتي

بچسبانيم، آيا  تصادفي  يا مقولهبركات الهي   و  اراده ي اين رويدادها را به نخواهيم ريشهبرد؟ اگر  حقيقت امر پي توان به ابزارها و امكاناتي مي
اصطالح قيام  ها و مقاالتي بپردازيم كه در رابطه با اين به راني ها، سخن بررسي شعارها، منشورها، مناظره اي جز اين هم داريم كه به چاره

پوشي از  ؟ با چشم دارندو معيني قاتي مشخصهرصورت خاستگاه و پايگاه طب كه بهاند  بوده هايي  آدمتبادل موضوع اند و  شكل گرفته
يك از اين مواردي كه برشمرديم، طرح   مكرر موسوي برقانون اساسي و نظام جمهوري اسالمي، آيا در هيچتأكيدهاي مكرر در

ي اثباتيِ روشني مطرح نيست،  كه مطالبه جايي گران سبز را دريابيم؟ آيا آن ي اثباتي خيزش اي هم وجود دارد كه بتوانيم مطالبه آلترناتيوگونه
 واگذار نشده است؟ آيا بداهت و موجوديت جهان طبقاتي امروز و روند تحوالت اقتصادي، سياسي و ت و موجوديت كنونيبداه مسئله به
كشان و  اي كه از زيان كارگران و زحمت هاي طبقاتي بندي دستان نيست؟ آيا آن گروه كشان و تهي زيان كارگران، زحمت  به آناجتماعيِ

خواهانه است؟ اگر پاسخ  ليسي، دموكراتيك و آزادي كنند؟ آيا اين چكمه  نميليستي سرمايه را رسند، چكمه نان نوايي مي دستان به تهي
مطالبات دموكراتيك هرگز جزو ... چرا«: شود كه بازانه اين سؤال مطرح مي ؛ پس، چرا سياست]كه نيست[هاي فوق منفي نيست  سؤال به

  ؟»تواند باشد مطالبات كارگران نيست و نمي
هاي  ها كه طبيعت آميختگي نه تعداد بسيار معدوي از آن(توان چنين ابراز نظر كرد كه اگر كارگران  مينكات بند باال  با توجه به) ب

جاكه چنين  اما ازآن. ها خورانده باشد آن دنبال موج سبز روان شده باشند، قطعاً بايد يك نيروي مافوق مادي مغز خر به به) طبقاتي است
همه كارگر هم مغز خر پيدا  ي اين اندازه اين جهانِ اوهامِ جادويي وارد نشده و به كارگران بهاي وجود ندارد، هنوز  نيروي مافوق مادي

شان مسؤليت  ي نگرش، تمايل و خاستگاه طبقاتي واسطه اند، به تن كرده اي از افراد كه لباس ماركسيستي و كارگري به شود؛ البد پاره نمي
  ؟]!8[اند عهده گرفته اين آشپزي عظيم و زشت را به

تصور كامال  بنا بهيا اينكه «: نويسد گيرد كه مي جا از دنياي واقعي فاصله مي عباس فرد تا آن اش به گويي امين قضايي در پاسخـ 4
ي كارگر، قشر  در تصورات نوعيِ عباس فرد، طبقه. احمدي نژاد راي داده است ي كارگر غالبا به بار عباس فرد تصور كنيم طبقه فاجعه
عصر يا ونك  مانند هفت تير و ولي هاي تميز در محالتي است كه امكان ندارد با لباس و بسيار فرودست روستايي و نيمهنشين  حاشيه

ها  گرفت و تمامي جنبش  اشتباه ميرا با لمپن پرولتاريا پرولتارياالملل اول بود كه  اين مانند همان تصور اشتباه باكونين در بين! تظاهرات كند
  .»ديد ري را تحت رهبري آريستوكراسي كارگري ميو تشكيالت كارگ

، دروغي »احمدي نژاد راي داده است ي كارگر غالبا به طبقهبار عباس فرد تصور كنيم  تصور كامال فاجعه يا اينكه بنا به« عبارت )الف
جاكه اكثر قريب  از آن«: ين آمده استچن» ...اعتصاب عمومي در كدام راستا«ي  در مقاله. دهد من نسبت مي است كه امين از سرِ ناچاري به

دستان شهري و  هايي از تهي بخش حاكي از اين است كه »موج سبز«هاي طرفداران  حتي بعضي از گزارشها و  ها، تحليل اتفاق بررسي به
ي خاص گفتگو از  هرو، در اين لحظ ؛ ازايناند نژاد رأي داده احمدي به) ها نظر از ميزان، كميت و وضعيت طبقاتي آن صرف(روستايي 
 از هايي بخش«كند، عبارت  اي كه امين از آن استفاده مي نامه شايد در لغت. »كنند، منتفي است كه عموم مردم در آن شركت اعتصابي

 كه  معنايي را دارد  همان» اند نژاد رأي داده احمدي به) ها  آنميزان، كميت و وضعيت طبقاتينظر از  صرف(دستان شهري و روستايي  تهي
  ؟!!»احمدي نژاد راي داده است  بهغالباي كارگر  طبقه«عبارت 
ي رياست جمهوري قبل از هركنش و واكنشي، اساساً  هاي وسيع كارگر در انتخابات دهمين دوره   بحث شركت يا عدم شركت توده)ب

يك  اي تبديل صف مستقل طبقاتي كارگران بهتوانيم در راست دهنده مي هاي سازمان از اين زاويه اهميت دارد كه چگونه و با كدام شيوه
هاي متخاصم، چه  بندي ي اجتماعي حركت كنيم؛ وگرنه از زاويه مشروعيت يا عدم مشروعيت هريك از بلوك كننده واقعيت اثرگذار و تعيين

هاي   طرف صندوق ها به اري از آند جانب ها را خورده و به بندي يك از اين بلوك اهميتي دارد كه چه تعداد و كميتي از كارگران فريب كدام
الحال موجود يك جنگ ارتجاعي قدرت كه جنبش كارگري را  هاي في ي پاره مثابه به(بندي  عبارت ديگر، اين هردو بلوك به. باشندرفته رأي 

 و كارگر زاويه منافع طبقه، در تمام ابعاد و زواياي متصور ارتجاعي و از )فاجعه بكشند بههم جامعه را كليت توانند  مياند و  سايه كشانده به
كارگران نسبت ) موضعِ: تر عبارت دقيق يا به(كه ببينيم واكنش  تفاوت تنها در اين است. كنند  عمل مي ضددموكراتيك،يانسان فرديت رهايي

هرروي، برآورد من اين  به. نظر بپردازيم بحث و تبادل هاي درست به اين جنگ چگونه است تا متناسب با اين موضع بتوانيم روي تاكتيك به
هاي كالن قرار دارند و  كند كه منهاي تبليعات مدياي جهاني كه تحت كنترل سرمايه  متعدد نيز صحت آن را تأييد مي و شواهد است
ي  چنين منهاي القائات مسلم فرض شده ؛ و هم كشند  تصوير مي خاتمي بهـ  رفسنجانيـ  ي موسوي دار دارودسته هاي كارگر را جانب توده

ي  عالوه كارگر به هاي طبقه مطلق توده ؛ كميت نزديك بهپندارند ميكارگر را در جيبب خويش  اي كه طبقه خامنهـ  نژاد ي احمدي دارودسته
ي جمهوري اسالمي  هاي متشكله ها و قدرت ي جناح جانبه توسط همه  سال سركوب همه30هاي آن از پسِ  ترين بخش ترين و متشكل آگاه
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موضع ) آفرين اين جنگ و جدال ارتجاعي و فاجعه : يعني( پس از انتخابات وقايعِ بت به كه نساند هاين خردمندي غرورآفرين دست يافت به
ترينِ كارگران و  دست بورژوايي و تبليعات مدياي جهاني بخشي از تهي هاي چپ خرده گرچه فراتر از آرزومندي. طرف اختيار كنند بي

انتخابات و او رأي دادند؛ اما همين بخش هم پس از  ا خوردند و بهنژاد ر احمدي» ي خواهانه عدالت«كشان فريب ادا و اطوارهاي  زحمت
تحليل رو،  ازايناو كجاست؟ قيقي حانديشد كه جاي  اين مي گر خردمند به  خودرا كنار كشيد و در مقام نظارههاْ  بندي آشكار شدن جنگ بلوك

گام مؤثري تبديل شود تواند در راستاي استقالل طبقاتي اين بخش به  رويدادهاي انتخاباتي ميدرست و منطبق با واقعيت.  
طور روزافزوني از عبارات  بورژوا از خيزش سبزها نشان داد كه چرا اين جماعت به هاي خرده ي چپ نهدارا تحليل و واكنش جانب) پ

ماركسيستي ايجاد فضاي همه  هاي شبه  پردازي گونه عبارت ترين خاصيت اين مهم. كنند استفاده مي» بگيران مزد و حقوق«مجعولي مانند 
مطالبات   واقعي، عمدگي بخشيدن به وهاي واحد ي دوگانه استه از رابطهشناسي برخ با مجموعهباهم بودگي، جايگزينيِ پديدارشناسيِ انتزاعي 

كنندگي  ي تصوير مخدوش از عمدگي و تعيين بورژوازي نوكيسه و سرانجام انحالل تدريجي سازوكارهاي مستقل طبقاتي يا ارائه خرده
. است)  ي گوشت دمِ توپ مثابه ي ابزاري از توان اجرايي كارگران، به استفادهمنظور  به (كارگر در مبارزات اجتماعي  تاريخي طبقهـ  طبقاتي

آوردهاي بسيار غني و روشن ماركسيسم  دست  كه با تكيه به كارگري اين است ترين وظايف فعالين كمونيست جنبش بنابراين، يكي از مبرم
مقابله با  هاي اين مباحث، به چنين زيرمجموعه و هم» كارگر طبقه«، »رگركا«ي عباراتي مانند  گرانه انقالبي و با تعريف جامع، دقيق و روشن

كار در توليد اجتماعي را  هاي ماهيانه يا هفتگي، ماهيت كارِ دستمزدي و فروش نيروي شكلِ حقوقيِ دريافت ترهاتاتي برخيزند كه با تكيه به
ي  جاكه اين بررسي و تعريف نوشته اما از آن. آن بپردازم يش بايد بهسهم خو كه من به اي است اين وظيفه. كنند كاريكاتور تبديل مي به

گونه  هاي طوالني را نيز ندارد و اين ي نوشته ي مطالعه اش، حوصله نويسي غير از عادت كوتاه طلبد و امين قضايي هم به تري را مي جامع
طور مستقل  گذرم تا بالفاصله پس از اين نوشته، به ن ضرورت درميرو، فعالً از اي كند؛ از اين توصيف مي» مطول«ي  كلمه ها را با  نوشته

ي ضروري و اساساً   اين مقوله تري به  ام و هم در فضاي پراتيك خواني نينداخته»مطول«دردسرِ  ترتيب، هم امين را به بدين. آن بپردازم به
  .پردازم عملي مي
  . كردمچند نكته درباره مطلبي كه از امين نقل  اما اشاره به)ت
نشين دارد كه ضمن از دست دادن زندگي، مناسبات و   ميليون حاشيه5/7جغرافياي سياسي ايران : ي دولتي هاي پراكنده طبق دادهـ 

ها و مصرف  اند؛ و عمالً يكي از ابزارهاي انباشت سرمايه در دست آقازاده  شده توليد روستايي، از امكانات معمول شهرنشيني هم محروم
كه بخش قابل توجهي از كارگران ساختماني و  ناگفته پيداست. كنند وفور از آن استفاده مي باال به ستند كه ساكنين ونك بهامكاناتي ه

جز براي كار رغبتي  كنند و به هاي وسيعِ فقر و نكبت بيتوته مي كنند، در همين حاشيه كه فقط براي چند روز كار پيدا مي طوركلي كساني  به
 از  ناميدن و با استفاده» نشين قشر حاشيه«خراب، شريف و عظيم را  ويراني كشيده شده، خانه ي به اين توده. ندارند ونك حضور در حوالي به

هايي ناشي   سرباال گرفتن دماغ، از همان پاره فرهنگ و كار بردن بهها  را در مورد آن» لمپن پرولتاريا«ي خطاهاي باكونين، عبارت  كرشمه
  .است اصطالح در صحنه  و بهدوران رسيده بورژوازي تازه به خردهيكي از مشخصات همين شود كه  مي

گرچه .  هزار تومان است265 درصد از كارگران در ايران ماهيانه 50دستمزد بيش از : هاي حول و حوش دولت هاي ارگان  طبق دادهـ
  تر از اين مبلغ حتي كم) نان كارگرخصوصاً از ميان ز(كنند؛ و بسياري از كارگران   درصد هم برآورد مي70را تا رقم هاي غيررسمي اين  داده

كنند كه  كار در ايرانْ همان حداقل حقوقي را دريافت مي  درصد فروشندگان نيروي60ترين صورت، حدود  بينانه  دريافتي دارند؛ اما در خوش
اين . در ماه تعيين شده است هزار تومان 265اين مبلغ براي امسال . شود دولت تعيين مي توسط باندهاي دولتي، كارفرمايي و وابسته به

محسوب » حاشيه«شهرهاي ايرانْ  ي كالن ي يك قدمي جاهايي كه در همه اي در فاصله كه كرايه متوسط دوتا اطاق زيرپله درصورتي است
اهي بپردازد تا در رتق و فتق سرپن تواند به تنها مي ـ نيزـ ي عظيم  هرروي، اين توده به.  هزار تومان هزينه دارد265ماهيانه بيش از  شوند،  مي

نشين هم نه تنها  درنتيجه، اين بخش عظيم از جمعيت غيرحاشيه. دست بياورد تا از گرسنگي نميرد آن بيتوته كند و نان بخور و نميري به
ايم، بلكه  هاي تظاهرات شاهد آن بوده ها و فيلم  و ما در عكس كند توصيف مي» هاي تميز با لباس«كه امين با عنوان  فاقد آن امكاني است

رغبت چنداني هم براي حضور غيراجباري در اين محالت » عصر يا ونك مانند هفت تير و ولي محالتي«دليل برخورد تبخترآميز ساكنين  به
  .را ندارند
 مانتاليزمِ ، كه يكي از نمودهاي همان سانتي»لمپن«ي  ي روزمره از واژه ي اخالقي و تحقيرآميز استفاده نظر از جنبه  صرفـ
 شكلي   و نوكيسه است؛ اگر پايه وجوديِ لمپنيزم را آن» دانشمند«بورژواهاي  ي خرده آسمان گرفته هاي روبه فرهنگ دماغ مĤبِ پاره سوسول

اي  هاي ناپايدار اجتماعي بندي  را آن گروه» ها لمپن«تاريخي توليد ندارد و ـ  ي اجتماعي چرخه گونه بازگشتي به از مصرف تعريف كنيم كه هيچ
گاه در  ي محصوالت توليد اجتماعي هستند؛ آن كننده بدانيم كه ضمن عدم حضور در روابط و مناسبات توليد اجتماعي، كمابيش مصرف

بورژواها  تر با لمپن خرده روبرو باشيم، با لمپن بورژوا و از آن بيش» لمپن پرولتاريا«كه با  اقتصادي ايران بيش از اينـ   ساختار ويژه اجتماعي
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لمپن « بورژوا تنها به خرده بورژوا و لمپن كه چرا امين قضايي از ميان اين خيل وسيع لمپن حال سؤال اين است. رخورد خواهيم داشتب
كه در دانشگاه آكسفورد تحصيل كرده،  هرروي، آن كسي لحاظ تاريخي عبارت متناقضي است؟ به چسبد كه از اساس و به مي» پرولتاريا
موسيقي كالسيك يا مدرن، با  كردن به هاي ادبي را درخود جاي داده، و ضمن گوش كه بسياري از مجموعه اي است خانه كتاب اش به پشت

چندين برابر رسيده  بازي به ي احتكار و دالل واسطه اش به ها هزار قوطي شيرخشكي است كه قيمت استفاده از اينترنت مشغول فروختن ده
 و  كرده ي همان اشخاص تحصيل از خانه» تنبلي«يا » بيكارگي«، »سوادي بي«دليل  كه به لمپن استتر از آن فردي  است؛ هزار برابر بيش

  .اش را تأمين كند كند تا گذران زيست روزمره كرده باشد و مصرف روزانه يا هفتگي هروئين داللِ شيرخشك دزدي مي
ي انقالبي و  گير شده ماديت ناشي از تئوريِ توده: يعني(ر كارگ ي طبقه يافته ي خودآگاهي تاريخي و سازمان مثابه  پرولتاريا بهـ

ي  اين شبكه. كند گير مي كه تئوري را توده كار است و وجوداً همان مناسباتي است ، نفيِ هويت برخاسته از فروشندگي نيروي)كمونيستي
كه (اش  ي توليدي خاصه ناقض است، بلكه بنا بهها مت مناسبات انقالبي و نوعي كه خاستگاه كارگري دارد، نه فقط با هويت و وجود لمپن

كارگر را نيز پرولتريزه كند تا در كسبِ  هاي گرداگرد و عارض برطبقه كه لمپن ، ناگزير است)توليد مناسبات توليد نوين و انقالبي است
دهنده  كرد انساني، سازمان اين روي. ا دهدي عملي ارتق يك برنامه ي كليت جامعه را به جانبه ي قدرت سياسي پرولتاريزاسيون همه شونده نفي

اي از فعالين سنديكاي كارگران شركت واحد  چنين بخش گسترده ي منصور اسانلو و هم در رابطه) اش گي گرچه در حالت نطفه(و انقالبي را 
  .توان مشاهده كرد شان مي با محيط پيراموني

كه اين  اين معنا نيست بندي طبقاتي ندارد به گوييم صف وقتي مي... «: دنويس عباس فرد مي اش به ي پاسخ  امين قضايي در ادامهـ5
ها بايد  اين تصوري زمخت است كه كمونيست. ها تنها كارشان سازماندهي كارگران است ها ندارد و كمونيست كمونيست جنبش ارتباطي به

مطالبات كارگران دفاع كنند و نه   و فقط از حقوق وم شوندبا چند فعال كارگري سرگرمحيط كارخانه و كارگري محدود كنند،  خودشان را به
  .»تمامي مردم
محيط كارخانه و كارگري  ها بايد خودشان را به اين تصوري زمخت است كه كمونيست«گويد كه  درستي مي  گرچه امين به)الف

كار توسط  جتماعي برخاسته از استثمار نيرويمثابه يك جنبش ا هم به[كند كه تاريخ پيدايش كمونيزم  ، اما او فراموش مي»محدود كنند
مبارزه كارگران فرانسوي و  ويژه به مبارزات كارگري و به به] »علمِ رهايي نوع انسان«و » ي طبقاتي دانش مبارزه«ي  منزله سرمايه و هم به

كه از خود  ي عظيمي ين دانش در مجموعهكنندگان ا عنوان اولين تدوين گردد؛ و ماركس و انگلس به  ميالدي برمي19آلماني در اوائل قرن 
چنين از  ي كارگر، رهايي نوع انسان از استثمار و هم كار و طبقه اند كه بدون رهايي نيروي اي ثابت كرده جانبه طور همه اند، به جاي گذاشته به

ي  مبارزه ترينِ آن، به رگر نيست؛ اما عمدهكا  طبقهفقطها  ي فعاليت كمونيست كه حوزه رغم اين بنابراين، علي. ي طبيعت غيرممكن است سلطه
ي  ي طبقاتي و سلطه گردد و راستاي آن هم اعتالي تاريخي همين مبارزات تا آزادي نوع انسان از جامعه كشان برمي كارگران و زحمت

آغازد  هاي كارگري مي ن كنشتري گيري كه با سربلندي از ساده ترتيب، رابطه با جنبش كارگري و آن فعاليت مستمر و پي بدين. طبيعت است
آموزش و تربيت  ي ابعاد جامعه بگستراند و به همه كارگري را به عملي بستر هژمونيك مبارزات ـ  ي مبارزاتي و تبادلِ نظري تا در پروسه

ا كنند كه كمونيست واسطه آن ادع توانند به ها مي كه كمونيست اي است ي مديران و رهبران آتي جامعه دست يابد، بارزترين نشانه شبكه
آويزند، اگر خودفريب و  اي، مدال كمونيستي برسينه مي  كه با پرِش از چنين پروسه ها و افرادي عبارت ديگر، آن جريانات، گروه به. هستند

جاي جنبش كمونيستي   بهبورژوايي را  خردهـ  شيعيـ   اسالميي اَرحامِ صلهمدرنيسم،  گرايي به احياناً شيدا نباشند، در گذرِ نمادين از سنت
ي  مقابله گذرد، به انگارانه با بورژوازي درمي سوييِ ساده هم چراكه از .  اين اشتباه خطرناكي است. اند كشان اشتباه گرفته كارگران و زحمت

  .شود ضدكمونيزم ناب تبديل مي به و غلطد هاي كارگري درمي ها و چالش آشكار يا پنهان با كنش
كه هم  طور  داند، از آن اطالع دارد؛ اما همان كه حتماً امين قضايي هم كه خودرا ماركسيست مي است اي  بسيار سادهها نكات  گرچه اين
ي اساسي جنبش كمونيستي اطالع داشتن يا دانستنِ  گر آن است، مسئله ها نشان ي طبقاتي و هم زندگي بسياري از كمونيست دانش مبارزه

اي از روابط و مناسبات  بايست در آن شبكه بر اطالع و آگاهيِ نظريِ كافي، مي در اين رابطه عالوه. تي انتزاعي نيس يك يا چند مقوله
ي روابط و  اين شبكه. انقالبي و كمونيستي است» باور« به» دانستن«گامِ  سازِ تبديلِ گام به توليدي فعليت داشت كه زمينهـ  اجتماعي

. خود است ِ مخصوص به مكان نيز داراي ويژگي لحاظ زمان و  عملي است؛ بهـ  اره نظريكه عمدتاً كارگري و همو مناسبات، ضمن اين
ها هزار كارگر،  و بعضاً ده» چند فعال كارگري«كه در كدام تناسب و تركيبي از زمان و مكان قرار داشته باشيم، گاه  اين بنابراين، بسته به

كارگري را در راستاي رهايي نوع انسان  يابي طبقاتي و اعتالي جنبش و امر سازمانگيرند  عهده مي نقش آوانگارد كارگري و طبقاتي را به
گردد و پاي نيروهاي غيرقابل شناخت در ميان  ها برمي ي اجتماعي، طبقاتي و طبيعي انسان رابطه جا كه به طوركلي، تا آن به. شوند گير مي پي

همواره  ـ  اش ي صرفاً كمي فراتر از جنبه بخشد ـ  ها فعليت انقالبي مي نيستكمو كه به ي مناسبات و روابطي ي مركزي شبكه نيست، نقطه
هرروي، در  به. كيفي آن زمان و مكان را نيز برپيشاني داردـ  مبارزات كارگري در يك زمان و مكان معين است؛ و نتيجتاً مهرِ امكانات كمي
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ي جنبش كارگري براساس  خطئهآن ت ي دوم قرار دارد و عمدگي بخشيدن به كميت در درجه) آوانگارد طبقاتي و كارگري: يعني(اين رابطه 
گيرد مايه ميبورژوازيي  كه بيش از هرنيرويي از مناسبات خرده  گريزان از تعقلي استحسيت.  

ام چيست؛ و كد» با چند فعال كارگري سرگرم شوند«ي اين اوصاف، بايد از امين قضايي سؤال كرد كه قصد او از عبارت  با همه
كه » چند فعال كارگري«اند؟ اين  اند، خودرا كمونيست ناميده شده» با چند فعال كارگري سرگرم«كه  ي اين واسطه هاي نابكاري به آدم

طرفداري از يكي از  به» موج سبز«ي  هزار نفره كه كميت چندده اي كساني هستند؟ در شرايط و زمينه اند، چه ها سرگرم شده ها با آن كمونيست
گي چنين لود دهند، چرا امين قضايي اين شوند و شهيد مي خورند و دستگير مي آيند و كتك مي  مي خيابان ن اين جنگ ارتجاعي قدرت بهطرفي
عنوان يكي از  كه اگر عباس فرد به پردازد؟ و سرانجام اين ها و فعالين جنبش كارگري مي  از كمونيستاي گونهكند و تصوير كاريكاتور مي

كه در بند بعدي (اش  شناسانه ي معرفت اين نتيجه برسد كه اين تصويرپردازي امين قضايي، منهاي جنبه  جنبش كارگري بهفعالين كمونيست
انصافي  كارگري است، بيش از حد بي ها و فعالين صديق جنبش كمونيست ، حاكي از نوعي عناد و تحقير بطئي و ضمني به)پردازم آن مي به

   است؟ كرده
كه صدها (كند، پس چرا امين قضايي از هزاران كمونيست تيرباران شده  انصافي مي  عباس فرد بيش از حد بياگر چنين نيست و

كه امين با صفت (سركردگي همين موسوي و رفسنجاني  در همين نظام جمهوري اسالمي و به) نفرشان از فعالين جنبش كارگري بودند
  غايت ضدكارگري ها قوانين به اصطالح خندان با تصويب ده آورد كه همين سيد به ياد نمي زند و به  حرفي نمي) كند شان مي توصيف» ليبرال«

كوپتر توپدار و  ي وسايل ممكن و ازجمله با رگبار مسلسل و هلي ها كارگر را درآورد و هزاران اعتصاب كارگري را با همه اشك ميليون
  هاي حقوقي سركوب كرد؟ گيري گروگان
. دهد اي را در درون خويش پرورش مي ي طبقاتي تنش نيرومندشونده شناسي و هم از جنبه لحاظ معرفت قضايي هم بهامين باور من  به

ي  شود كه او را با همه عامل خطرناكي تبديل مي اي براي آن نجويد، به اگر اين تنش توسط خود امين كنترل نشود و خودش چاره
  .د بودانگيز خواه اين تأسف. بلعد استعدادهايش مي

ي وجود اجتماعي و شعور اجتماعي  رابطه كه به جاي اين ندارد؛ و به ي واحد ي دوگانه رابطه  امين در ارتباط با ابژه و سوژه، اعتنايي به) ب
ه نيمه طرف شارح اين نظري زيرا از يك. آليست است گرا و ايده تر اراده  كند، بيش نگاهرابطهاين ي  تاريخي و فراروندهـ  يا تناسب طبقاتي

و سپس وضعيت جديد پيش  اي جديد است  و طرح افكني پديدهها بر ابژه تحميل پيش انگارهدر واقع شناخت محصول «كه  گرايانه است اراده
ما بگويد  جاي اينكه از حال به در نتيجه گذشته به. شود ي خود دوباره بر ابژه تحميل مي نوبه بهكند كه  هايي در سوژه ايجاد مي انگاره

بايد اين مردم را با همين سطح و همين شعور سياسي قبول كرد و خودمان را با «: نويسد و ازطرف ديگر مي]! 9[» استي زمان حال اختهس
  :گويد كه ترتيب، امين مي بدين]. 10[نزنيم» تصوير خيالي از مردمي آگاه اما در انتظار رهبري چپ گول

  كه اولويت و تقدم دارد؛ هستند ها   انگاره ـ هميشه و همواره اين پيش اوالً
  تحميل شوند؛)  امكان واقعي: يعني (ابژه  ها بايد به انگاره ـ اين پيش دوماً
) ي ماهيت مفهوم مثابه به ( ذهن كه در موقعيت كنونيِ جاي اين به» گذشته«ي  همين واسطه ماهيت نفي شده و اصطالحاً مرده ـ به  سوماً
  ؛شود لقي ميت» ي زمان حال ساخته« شود، عيناً و ماهيتاً  بازسازي

  حاضر است؛» حالِ« ذهن، همان ساختنِ ماهوي آن رويداد و واقعه در ـ بازسازي يك رويداد يا واقعه در فعليت كنونيِ چهارماً
  ؛بر فعليت، تقدم هم دارد هن عالوهـ ماهيت مفهوم نه تنها عيناً همان ماهيت برابرايستاست، بلكه ذ پنجماً
همين سطح و همين شعور سياسي قبول كرد و «كشك است و بايد ابژه را در » ها بر ابژه تحميل پيش انگاره«ي بحث  ـ همه ششماً

  ؟!!فريب ندهيم» ...خودمان را با تصوير خيالي از مردمي آگاه
اين تحقير را با  برخورد امين قضايي با وضعيت كنوني جنبش كارگري و فعالين كمونيست آن تحقيرآميز و دماغ سرباالست و ) پ
در واقع، امين با شوري برگرفته . دهد ، نشان مي»مطالبات كارگران دفاع كنند  و فقط از حقوق وبا چند فعال كارگري سرگرم شوند«عبارت 

وه ارزش جل اند، بي شده» با چند فعال كارگري سرگرم«ها  را با اين تصوير زمخت كه كمونيست» سازماندهي كارگران«از خيزش سبزها، 
هاي قبل را فراخوان دادند و اجرا   ارديبهشت امسال و سال11ي  گونه هاي موجود آن را كه حركت قيام ي كارگر و تشكل دهد تا طبقه مي

  .منحل كند» مردم«آميز  كردند، در عبارت فريب
ند فعال كارگري، پس از سرگرمي با چ كه همين عباسِ فرد متهم به مشرب فراموش كرده است نويس فلسفي  اين دوست كوتاه)پ

كار برد تا جنبش  ي توانش را به طلب نوشت و همه خواه و برابري ها صفحه مطلب در دفاع از دانشجويان آزادي  آذر سال گذشته ده13وقايع 
امين در يك بورژوايي كه امروز با  دامن چپ خرده بورژواهاي خزيده به: يعني (غيردولتي عنادورزان چنين  دانشجويي از طرف دولت و هم
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طلب  خواه و برابري دفاع از دانشجويان آزادي كه عباس فرد تنها كسي نبود كه به استمسلم . تر آسيب ببينند كم] 11)[اند سنگر نشسته
  .رفتشان همان راهي را رفتند كه عباس فرد در اين رابطه  ويژگي افراد بسيار ديگري هم بودند كه بنا به. برخاست
مردمي كه توسط ماشين  كه هم بورژوازي مطرود از حاكميت در آن شركت دارد و هم اي است اين مبارزه«: دنويس  امين ميـ6

كار  راه. هاي اكثريت مردم وجود دارد يك پارادوكس در روش اعتراض بورژوازي مخالف با خواسته. اند سركوب جمهوري اسالمي له شده
اين تضاد، مبارزين كمونيست بايد  بنابراين با توجه به. آميز براي هميشه از بين رفته است ها يعني شركت در انتخابات و اعتراض مسالمت آن

كنم  و تاكيد مي(كار  ي راه ترتيب با ارائه الوقوع هشدار بدهند و بدين هاي قريب ها و سازشكاري خيانت از اين تضاد استفاده كنند و نسبت به
ي جناح  هاي امن و كنترل شده كانال هوشمندانه تالش كنند، مجراي مبارزه را از) م كارگريهاي خيالي مانند رفتار كمونيس با رهبري نه 

  .»كار اعتصاب عمومي با اين هدف عنوان شد راه. طلب دور نگاه دارند اصالح
ابع موضوع تحقيق و ت) خواسته دل: يعني(مدرنيستي  ـ كامالً پست حداقل در اين قسمت تحقيق امين ـروش ي استدالل و   شيوه)الف

بافد  هم مي آن معلوم نيست؛ آسمان و ريسمان خدا را بهدوگانگيِ واحد كند كه منشاء مادي يا  اشاره مي» تضادي«  كه به زيرا ضمن اين. است
ماشين «ي و ا خامنهـ  نژاد ي احمدي ي دارودسته زير چكمه به» بورژوازي مطرود از حاكميت«كه خون و جان كارگران را در آستان عروج 

نظر امين  كه به ي متضادي هرروي، آيا اين رابطه به. تثبيت برسد بكشاند تا اجتماعيت سرمايه بيش از اين به» سركوب جمهوري اسالمي
كه توسط ماشين سركوب جمهوري  مردمي«و » بورژوازي مطرود از حاكميت«، بين »استفاده كنند«از آن » مبارزين كمونيست بايد«

بيان  گردد؟ به برمي» هاي اكثريت مردم پارادوكس در روش اعتراض بورژوازي مخالف با خواسته« برقرار است؛ يا به» اند هاسالمي له شد
ي متضاد  ي اجتماعي هستند كه بتوان از رابطه ، بخش مطرودي از يك طبقه»بورژوازي مطرود از حاكميت«هم مانند » مردم«ديگر، آيا 

چيست و چگونگي » مردم«نام  اي به ؛ پس، تعريف و مختصات طبقه)كه قطعاً نيست( چنين است ها حرف زد؟ اگر طبقاتي بين آن
  سياسي آن كدام است؟ـ  اجتماعيـ  اقتصادي

ي  كه يكي از اين دو طبقه برديگري سلطه معني است ي اجتماعي بدين ها، اگر رابطه و تضاد طبقاتي بين دو طبقه ي اين گذشته از همه
نيست؛ پس، چگونه » خيانت«ي اشكال متصور و ممكنِ   چيزي جز تبلور و تجسد همه طلبانه دارد؛ و اين  مارگرانه و تثبيتجانبه، استث همه
الوقوعِ همين  ي قريب»ها خيانت نسبت به«، اش پيشه ارتجاعي و خيانت بورژواييِ خردهي  دنباله و بدون تحليل ماهيت بورژواييتوان  مي

  تثمارگر و ذاتاً خائن هشدار داد؟ي اس طبقه
نشيند و هم همانند عقلي ظاهر  جاي ماديت طبقاتي مي  بهي امين همانند شبحي است كه هم در نوشته» مردم«ي   گرچه كلمه)ب

ماشين سركوب جمهوري «ـ »بورژوازي مطرود از حاكميت«ـ  »مردم«پايه  سه  و به گيرد شود كه ماوراء رابطه و وراي طبقات قرار مي مي
 از  در جهت استفاده توجيهي فقطها  ازيپرد ها و عبارت سازي ي اين مقوله كند كه همه دهد؛ اما خود او هم حس مي شكل مي» اسالمي

عبارت ديگر،  به. نامد مي» ليبرال«ها را دوست دارد و  كه امين يكي از آناست بندي قدرت  بازوي اجرايي كارگران در جنگ ميان دو بلوك
هاي قدرت را  بندي كي از بلوكجويانه جانب ي آيند و در حالتي رزم خروش درمي بورژوازي به هايي از خرده كند كه اگر بخش امين حس مي

سهم » آميز شركت در انتخابات و اعتراض مسالمت«اي جز اين ندارند كه از طريق  ماهيت طبقاتي خويش، چاره گيرند؛ سرانجام بنا به مي
ومي، كارگران را بورژوايي با اسمِ رمز اعتصاب عم همين دليل، هم امين و هم كليت چپ خرده به. تري از هويت و رسميت را طلب كنند بيش
پذيرند، اين فرصت  و هژموني بورژوازي را ميشوند   ميبورژواها خرده گزين جايدر اين جنگ قدرتكه  ضمن اينخوانند تا  اعتصاب فرامي به

  وتري را از غنائم احتمالي بورژوازي فراهم كنند كه سهم بيش هايي از خرده بورژوازي و هم براي بخشهاي  بندي يكي از بلوكرا هم براي 
  ؟!شده است»  عنوان]نهانپ [كار اعتصاب عمومي با اين هدف راه «!آري: ان گفتتو  ميبنابراين،. طلب كنندرا اين جنگ حاصل از 

كه نظرات مورد نقد و  بدون اين هاي چپ در نوشتن نقد نظري ـ  امين قضايي درست مثل بسياري از فعالين جريانات و گروهـ7
يا اينكه بنا «: نويسد ي مثال او ميبرا. شوند تفسيري با كساني دارد كه موضوع نقد او واقع ميـ  ـ برخوردي توجيهي اش را مستند كند بررسي

هاي  غايت نادرست از حرف اين تفسير به. » داده استاحمدي نژاد راي ي كارگر غالبا به طبقهبار عباس فرد تصور كنيم  تصور كامال فاجعه به
  : چنين نوشته بودم» ...اعتصاب عمومي در كدام راستا،«ي  من در مقاله. من است

گيرد و  را نتيجه مي» گري آن براي تمامي مردم ي عريان فاشيسم و روح نظامي افشاي چهره«ر، گرچه امين از خيزش اخي"
) هويتي طبقاتي مستبدين جا هم در بي اين(» كليت رژيم استبدادي«و ) هويت طبقاتي مردم البته در حذف (» مردم«ي  طريق از مقابله بدين

همان ربط در  انتخاباتي، به» ي تقلب گسترده«و تكرار آن با عبارت » در انتخابات... كارتقلب آش« ي  مسئله كند؛ اما با تأكيد بر گفتگو مي
در ... تقلب آشكار«ميزان و چگونگي   در مورد نحوه، ربطگرچه اين . آن اشاره كردم كند كه در پاراگراف باال به اي اذعان مي سكوت فرو رفته

آن  نژاد به پذيرد كه تعداد آراي احمدي طور ضمني مي ناخواه و بهـ  ؛ اما خواهكند ائه نمياي هم ار تحليل يا حتي يك تصوير ساده» انتخابات
انتخاب «ي  عنوان برنده ي نهم را به  رئيس جمهور دوره،»جانبه از سوي رهبري انتصاب يك «و » تقلب آشكار«كه با  اي بوده است اندازه 
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رغم اندازه  بنابراين، علي. كند» انتصاب«عنوان رئيس جمهور منتخب  رون بياورد و بهي دهم انتخابات بي هاي دوره از صندوق» جناحي درون
ي اغوا، فريب،  واسطه گرچه به(طريق  اند و بدين نژاد رأي داده احمدي دهندگان به هرصورت تعدادي از رأي به ي تقلب در انتخابات،  و نحوه

رود كه  شركت نخواهند كرد، بلكه بيم آن مي» اعتصاب عمومي« بسيار قوي نه تنها در احتمال اند و به كرده از او حمايت ) توهم يا وابستگي
  ].تأكيد در متن اصلي نيست["مقابله با آن نيز برخيزند به

چنين  اش در مورد عباس فرد و هم هاي قبلي آورد كه ضمن رد بعضي از حكم اش چندين حكم مي  امين در بخش انتهايي نوشتهـ8
ي  گيرد تا درباره دست مي حوصله، نينديشيده و شلخته قلم به دهد كه او تا چه اندازه بي  مي احكام با هم، اين را نيز نشانناسازگاري اين 

اي هرچند در اقليت و  چون عدهآورد كه  عباس فرد اين استدالل عجيب را مي«: اين احكام را باهم بخوانيم. رويدادها و افراد بنويسد
اند اعتصاب  دانم چطور ايشان تصور كرده من نمي!  پس اعتصاب عمومي نتيجه نخواهد داداند مدي نژاد راي دادهاح به! خصوصا كارگران

هاي عمومي تاريخ، يعني اعتصاب عمومي  در يكي از بزرگترين اعتصاب. ي مردم در اعتصاب بدون هيچ استثنايي عمومي، يعني شركت همه
كسب  مسلما اعتصاب عمومي تا وقتي به. داشتند و نه كل جمعيت فرانسه يا حتي يك سوم آن ، ده ميليون نفر شركت 68در ماه هاي مي 

كاش حداقل اين نقد را  عباس فرد اي. داند كس اعتصاب عمومي را راهكار نهايي نمي  و مطمئنا هيچقدرت ختم نشود ثمري نخواهد داشت
 بايد .ي قبلي براي آنرا الزم دارد است و سطحي از پختگي و تجربهي فعاليت هاي صنفي  اعتصاب عمومي اصوال نتيجهكرد كه  ذكر مي

كارگران مطرح كردم و همچنين اعتصاب  عنوان راهكاري براي تداوم مبارزه و انتقال اختيار عمل به من اعتصاب عمومي را بهبگويم كه 
  .»ها موثر دانستم عمومي را با تداوم حضور در محالت و خيابان

 اند احمدي نژاد راي داده به! اي هرچند در اقليت و خصوصا كارگران چون عدهآورد كه  اين استدالل عجيب را مي « اگر عباس فرد)الف
ي كارگر غالبا  طبقه«رسيده باشد كه » بار تصور كامال فاجعه «اين  تواند به ، پس او چگونه مي»!پس اعتصاب عمومي نتيجه نخواهد داد

ي كارگر  طبقه «بارتع كه دي را دارهمان معناي»  و خصوصاً كارگراناي هرچند در اقليت عده«آيا عبارت ؟ !!» داده استاحمدي نژاد راي به
نژادي رأي داده بودند، بحث تقلب در  احمدي ـ به غالباً كنم كه اگر كارگران ـ را دارد؟ اين را هم اضافه » احمدي نژاد راي داده است  بهغالبا
نژاد  اين دليل ساده كه تعداد آراي احمدي به. داشت مجال بروز و خيزش نمي» وج سبزم« و اساساً خورد خابات از همان آغاز شكست ميانت
گرچه بررسي اين مسئله نوشته را . توانست وجود داشته باشد ي تقلب در انتخابات نمي بود كه اصالً امكان طرح و مقوله آن اندازه مي به

  :ي از آن نيستاش گريز گرانه ي روشن دليل جنبه كند، اما به تر مي طوالني
جاي  به(فرض كنيم؛ و برآوردمان از تعداد كارگران در ايران آن مجموعه  درصد 75ي عددي،  را در يك مجموعه» غالباً« اگر قيد ـ

هاي  دهندگان خانواده  ميليون باشد؛ و ضريب رأي12فقط ) شود هاي تحليلي آورده مي  ميليون كه در بسياري از داده19آميز  رقم اغراق
 ميليون 18دادند، بالغ بر  نژاد رأي مي احمدي گاه تعداد كارگراني كه به  در نظر بگيريم؛ آن2ترين صورت ممكن،   محتاطانهكارگري را در

سادگي اين   ميليون رأي از طرف كارگران كسب كند، به18توانست  مي) مثالً احمدي نژاد(طبيعي است كه اگر شخص مفروضي . شد مي
ي  هاي چندگانه ها، روستاييان و پرسنل ارگان آورد كه آراي بخش قابل توجهي از شهرستان  ميدست امكان و فرصت را هم به

شهرها را هم ناديده  ترتيبِ مفروض، حتي اگر آراي احتمالي بخشي از ساكنين كالن بدين. خود اختصاص دهد اداري را بهـ  پليسيـ  نظامي
بنابراين، انتصاب اين . كند ي تقلب ادعا مي دنبال شائبه اكنون به شد كه هم قداري مياز آن م نژاد بيش بگيريم، تعداد آراي مفروضِ احمدي

 اسعب ؛ نه تنها دروغي آشكار در مورد نظرات »احمدي نژاد راي داده است ي كارگر غالبا به طبقه«عباس فرد كه  به» بار تصور كامال فاجعه «
حتي (كس  ؟ چراكه هيچ!شدبا يم يز ناوآميز از  غايت توهين  بهيتصويرش ازردپل حا نعيدرو احتماالت قابل تصور است، بلكه  ردف

  .داده است» احمدي نژاد راي  بهغالباي كارگر  طبقه«كه  تواند ادعا كند  چنين ادعا نكرده و نمي) نژاد هم ي احمدي دارودسته
 آيا اگر چنين نتيجه بگيريم كه وي با اين كند؟ راستي چرا امين چنين تصوير غريب و غيرممكني را از زبان عباس فرد ترسيم مي اما به

  ايم؟ اشتباه نتيجه گرفته ي احتمالي را جلب كند، به كوشد تا سمپاتيِ عاطفي خواننده نمايانه مي هاي مظلوم تصويرپردازي
رفت كه توان چنين نتيجه گ ؛ پس، مي»كسب قدرت ختم نشود ثمري نخواهد داشت اعتصاب عمومي تا وقتي به« اگر بپذيريم كه )ب

كه ستون فقرات يك اعتصاب عمومي كارگران و  اين با توجه به. است» كسب قدرت«اعتصاب عمومي  قصد امين قضايي از فراخوان به
زير كشيدند،  اعتصاب عمومي برخاستند و قدرت موجود را به كشان به كه اگر كارگران و زحمت كشان هستند، حال سؤال اين است زحمت

گيرد؟ كارگران كه فاقد تشكل سراسري و مديريت متمركز هستند، روستاييان و   كشيده شده را كدام نيرويي ميزير جاي اين قدرت به
هاي مياني و متوسط  ي بخش پشتوانه تواند به كه مي سازند؛ پس تنها نيرويي ناهم» كسب قدرت«ها هم كه وجوداً با  ساكنين شهرستان

ـ  عمالً بنابراين، امين قضايي ـ. ي موسوي است سركردگي دارودسته طلبان به ك اصطالحي مشتر  قدرت را كسب كند، جبههشهرهاْ كالن
ي  دوند، در عرصه دنبال كارفرما مي چنان كه در محيط توليد و خدمات مثل اسب به دهد كه هم كشان فراخوان مي كارگران و زحمت به

  ؟!زعم او ليبرال تشريف دارند  ظاهر شوند كه بهي سياسي و طبقاتي هم در نقش قاطر آن بخشي از بورژوازي مبارزه
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عنوان راهكاري براي تداوم  اعتصاب عمومي را به«و امين قضايي » شك نبرد ادامه دارد بي«ي ماجرا نيست؛ چراكه  تازه اين همه
بايست  كشان مي ران و زحمتبنابراين، كارگ. داند مي» ها موثر با تداوم حضور در محالت و خيابان«مطرح كرده و اين عمل را » مبارزه

قدرت برسانند و  هاي بورژوازي را به بندي ، يكي از بلوكهاي كارگري و سوسياليستي خالء تشكلدر قيام برخيزند تا  خيابان بيايند و به به
؟ حال پيدا كنيم !!ندخودشان منتقل كن را هم به» اختيار عمل«تبديل نشوند و » سرباز بورژوازي ليبرال« حال مواظب باشند كه به درعين

  ؟!!فروشد كارگران مي جاي قناري به ي رنگ كرده را به پرتغال فروشي را كه قورباغه
بافد، در يك كالم بورژوايي و ارتجاعي است؛ و  هم مي كه امين به هايي كبري  و  ي صغري ي همه از طنز و مطايبه كه بگذريم، جوهره

بندهاي بورژوازيِ سراپا  قدرت رسيدن يكي از بلوك گوشت دم توپ براي به تبديل شدن به ي نظري و عملي آن اغواي كارگران به نتيجه
  . در ايران استارتجاعي
جاي برخورد نقادانه    ماند؛ و به مي» در بين كلمات«است؛ وي » سطحي«ي عباس فرد  كند كه نوشته  امين قضايي چنين ادعا ميـ9

  .آورد روي مي» ايرادات مالنقطي« به
گرانه  تفسيري و سفسطهـ  گرايانه، توجيهي  عاميانه تقليل دادنْ روشي» ايرادات مالنقطي« ي ترمينولوژيك از واژگان را به  استفاده)الف

مند و تغييرپذير است؛ و  اگر جامعه يك واقعيت مادي، قابل شناخت و نتيجتاً قانون. توان دست يافت هيچ حقيقتي نمي است كه از پسِ آن به
هم اي صورت بگيرد كه امكان اين تغيير را دارند و خواهان آن  انساني مرتبط  وراستا همهاي    است كه اين تغيير توسط آن گروهاگر قرار

حدود  هاي شخصي، برمبناي  ها و تأويل مفهوم را فراتر از دريافت ، واژه و )يا برابرايستا(ِ  ي شيء اي جز اين نيست كه رابطه هستند؛ پس، چاره
راستا از روابط  ترتيب، با تعيني هم بدين. گيرند ميقرار  تغييرتحقيق و كه موضوع كار و   رويدادهايي بيان كنيماشياء و ماهويـ  ذاتي

ايگاه و خاستگاه پ مرتبط انساني بنا بههمراستا و هاي  آيد كه گروه وجود مي بيروني يك شيء يا نسبت اين امكان بهـ  دروني
نتايج  و بهكنند،   عمل سو ، هم بينديشندراستا هم ،وضوع كار و تغيير انتخاب كنندعنوان م ء يا نسبت معيني را به شانْ شي طبقاتيـ  اجتماعي

  .يابند دست بيني قابل پيش
ها ناموفق يا غلط بوده باشد؛ اما كليت اين تالش را با عنوان  مفهومـ  برفرض كه تالش عباس فرد براي تبيين ترمينولوژيك واژه

دور از تبادالت سوسياليستي و انقالبي است، بلكه با سازوكارهاي آكادميك و حتي  اي به شيوهكناري افكندن، نه تنها  به» ايرادات مالنقطي«
  .ناسازگار استليبراليسم كالسيك هم 

با هزارويك مصيبت ) و از جمله افرادي مانند امين قضايي(هزارها نفر   ده!انگيز و متناقضي روبرو هستيم گفتي ش واقعاً با شيوه
 و  ي جستجو و تحقيق، ژرفا و گستره واسطه ي فراگرفتن پيوستاري از مفاهيم ترمينولوژيك، نهايتاً بتوانند به واسطه ند تا بهرو دانشگاه مي به

هاي چندصد  تعداد اين مفاهيم را افزايش دهند تا اگر با سود سرمايه متناقض نباشد، اين امكان ناچيز فراهم شود كه با نوشتن رساله
رسند و پاي وجود و  مسائل اجتماعي و طبقاتي مي ها وقتي به بدهند؛ اما همين آدمگسترش ت و فعاليت انساني را نيز ي فعلي اي حوزه صفحه

نويسي و  را با ورچسب مطول) اما علمي(هاي غيرآكادميك  شوند و تالش گرا مي آيد، اغلب تأويل ميان مي كشان به منافع كارگران و زحمت
شناسي  فيزيك، مكانيك، ستارهچطور ! شوند پسند مي سازي و مفاهيم عامه گويي و ساده كوبند و طرفدار ساده ميديوار  به» ايرادات مالنقطي« 

گرا،  جنبش كارگري تأويل و مسائل مربوط به» ي طبقاتي دانش مبارزه«اند؛ اما   و طوالني ـ تخصصي و ترمينولوژيك همه و غيره ـ
  درآوردي و الزاماً كوتاه؟ غيرتحصصي، من

ها و  هاي ترمينولوژيك، تالش در راستاي توليد اين آموزه كه بدون پيوستاري از آموزه كه بگذريم، حقيقت اين است  از امين قضايي)ب
اش تهي  كارگريـ  ـطبقاتي اي از روابط و مناسبات كارگري و پراتيك، ماركسيسم از هستيِ انقالبي، انديشمندانه و تاريخي چنين شبكه هم
ي  رغم گفتگو از تغيير و تحول ويا احياناً مبارزه ي ژورناليستي و حقيري نيست كه علي ماند چيزي جز تفاله  مي چه از آن باقي نشود و آ مي

بورژواهاي معترض و نهايتاً   گذارد؛ و در ميان همين خرده ـ بربقا يا ديرپايي روابط و مناسبات موجود مي ناگزير طبقاتي، اما اساس را ـ
  .اين ژورناليزم فريبنده را بايد دور ريخت. تري موجوديت دارد رنگ طور كم اينك به گردد كه هم دنبال فردايي مي نفري بهچندصدهزار 

هاي ترمينولوژيك و مستدل،  ها و تبيين ي پيوستاري از تعريف كه با تخطئه باور است گرا و كميت  موجوديت سطحي،همين ژورناليزم
مقابله با وجه كيفيتاً و از  جنسي را بهـ  كند تا مناسبات سني  ميمخدوش » ي توليد رابطه«ليدي را با اجتماعي يا تو» مناسبات«تفاوت بين 

گذارد تا  اشتراك مي اجتماعي بنشاند؛ مطالبات دموكراتيك را بين طبقات و اقشار متفاوت و متنافر و متخاصم بهـ  ريشه متفاوت روابط توليدي
دهد تا  استبداد مذهبي تقليل مي داري را به الت سياسي استفاده نمايد؛ و بقاياي استبداد پيشاسرمايهي تحو از بازوي كارگران در عرصه

؛ و سرانجام مالي كند ماست) داري ي سرمايه ي متصوري از بروز استبداد در جامعه ي هرگونه ي برپا نگهدارنده مثابه  به(استبداد ذاتي سرمايه را 
را پشت سر »  اجتماعيها و اجحافات سياسي و  تحمل ستم« گرچهكند كه  ميريزد و زاري  ميامعه اشك هايي از ج بندي  براي آن گروه

هاي  ثروت كش به هاي كارگر و زحمت ساحل درياي فقر و فالكت توده در« ، روا شده استها هايي كه بر آن  ستمي ، اما با  اين همهاند داشته
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ي كارگران و  و همه ؛شد كارگران نيز وارد مي ها به عين همين ستمكاش  اي!! »اند يافته دست ] هم [اي  كران و تجمالت افسانه بي
  !!!كشان هم موقعيت همين بورژواهاي مظلوم و مادر مرده را داشتند زحمت

س بايد در از آسمان خدا نازل نشده باشد، پ!] آورد درميهم كه اشك نويسنده و خواننده را [اگر اين شكل از ژورناليزم سياسي و منحط 
هاي  ، در ساحل درياي فقر و فالكت توده ها و اجحافات سياسي و اجتماعي هايي از جامعه ريشه داشته باشد كه ضمن تحمل ستم همان گروه

  .اند دست يافتهاي  كران و تجمالت افسانه هاي بي ثروت كش به كارگر و زحمت
رسانم تا منهاي  پايان مي به» استبداد مضاعف«و » استبداد«عريف دو مفهومِ اي هم طوالني شد، با ت  اين نوشته را كه تا اندازه)پ

]. 12[ي طبقاتي دانش مبارزه ي كوششي باشد در راستاي تعريف ترمينولوژيك مفاهيمِ مربوط به ها، نمونه  اين تبيين درستي يا نادرستي
ها  گونه نوشتن اين رو، تنها درصورتي به ازاين. ام ين قضايي انجام دادهي ام نوشته رسد كه من دين خودرا نسبت به نظر مي هرروي، چنين به به

  .گردم كه در رابطه با وي حرفي در راستاي جنبش كارگري بشنوم و بازنوشتن بازمي
  .بوسم ـ مي ي احترام نشانه به پيشاني امين قضايي را ـ

  استبداد) 1
 شكل بگيرد و تثبيت شود؛ استثمار انسان از انسانتواند براساس  تنها مي ي اجتماعي شونده تثبيتمراتبِ  جاكه هرگونه سلسه ازآن

» استبداد« است؛ چراكه استبداديماهيتاً ]  اجتماعيي شونده تثبيتمراتبِ  سلسه[مراتبي  توان چنين نتيجه گرفت كه چنين سلسه رو، مي ازاين
همان استثمار انسان از انسان ] ي نهادين آن واسطه ربط بي: يعني [اش كه وجه ذاتي ي مناسباتي نيست برپانگهدارنده» ساختار«چيزي جز 

نمايد؛ و  ها و اشكال متفاوتي رخ مي گونه اجتماعيِ خويش، بهـ  هاي تاريخي  متناسب با ويژگياستثمار انسان از انسانجاكه   اما ازآن.است
در » استبداد«توان چنين نتيجه گرفت كه بروز و استقرار  رو، مي خود را دارد؛ ازاين اي از آن، زمينه و پيوستار مخصوص به هرشكل و گونه

. نمايند متفاوت رخ مي] عمدگي تضاد در يك مجموعه: يعني[ها، ماهيتاً  آن) نه يكساني(گونگيِ ذاتي  رغم اشتراك و هم جوامع مختلف، علي
يابي كشيده نشوند  هايي از انديشه، تبادل و سازمان سوي شيوه  بهبايست دقت كنند كه كنند، مي مبارزه مي» استبداد«كه با  بنابراين، نيروهايي

هرصورت، نبايد فراموش كرد كه هرشكلي از  به. كند اي از آن مي تر استبداد را جايگزين شكل خاص و شناخته شده كه اشكال ناشناخته
رو، نفي و رفع هرشكل و  ازاين. كشد، بنا شده است ر مياستثما اش براساس مناسباتي كه انسان مولد را به ترين وجه وجودي استبداد در عميق

  .نفي و رفع استثمار انسان از انسان است ، مشروط به]داري ي سرمايه در جامعه[اي از استبداد  گونه
   استبداد مضاعف)2

ر تعادل و توازن آن د» دموكراتيك«هاي  رغم بعضي جلوه علي(ي كشورهاي جهان  دارانه در همه مناسبات سرمايه» ذات«گرچه 
بر استثمار كار  يعني مبتني كار همواره استبدادي ـ در مقابله با فروشندگان نيروي) و منازعات اقشار صاحب سرمايهشكل مالكيت  بخشيدن به

ستبداد ا«توان تحت عنوان  كه مي اي است گونه جمهوري اسالمي در ايران به» دولت«ـ بوده است؛ بااين وجود، حاكميت و  توسط سرمايه
كه برساختارِ استبدادي   براين عالوه) اش ي شاهنشاهي همانند سلف سرنگون شده(چراكه حاكميت كنوني در ايران . از آن نام برد» مضاعف

لكيت ي ما واسطه ميراث دارد كه به را نيز به» ايراني«ي دولت بوروكراتيك و كهن  هداران اسرمايهاستوار است؛ بقاياي مناسبات پيش» سرمايه«
بنابراين، در امر مبارزه با استبداد اسالمي و حاكم برايران نبايد . باشد هاي فراطبقاتي نيز مي ها، حاوي بعضي گرايش نفت و ديگر كاني

ـ  مايهيعني استثمار كار توسط سر تداوم استبداد سرمايه ـ بقاي استبداد اسالمي مشروط بهفراموشي سپرد؛ چراكه  را به» استبداد ذاتي سرمايه«
كار است، كه در  يابي طبقاتي و سوسياليستي فروشندگان نيروي ترين شكل مبارزه برعليه استبداد، تدارك سازمان رو، راديكال ازاين. باشد مي

  .ستيزد  مراتب و استبداد مي اش تبارزي شوراگرايانه دارد و با هرگونه سلسله برآمدهاي عمومي
 2009 آگوست 21عباس فرد ـ الهه ـ 

  

  :ها انويسپ
اي از  است؛ و در رابطه با نوشته و متنْ كنايه» طول داده شده«معنيِ  ، در مقام اسم مفعول، از مصدر عربي تطويل، به»مطول«] 1[

  .ي تأكيدها از من است كه همه تذكر است ضمناً الزم به. ي است معنايي در مقايسه با حجم يك نوشته كم
كه تحليل و برآورد امين از  برفرض": شود ، با اين پاراگراف شروع مي[*****] پس از ستارهكه منظور آن بخشي از مقاله است] 2[

هيچ كس رهبري آنرا «كه  و اين» طلب الوقوع جريان اصالح هاي قريب سازشكاري«، »طغياني خودانگيخته«، »فاشيسم رأي سلبي به«
حل براي كاناليزه كردن اين حركت خودانگيخته و تبديل آن  بهترين راه«درست باشد؛ و » برعهده ندارد] اين طغيان خودانگيخته را: يعني[
اي كه بايد پاسخ نسبتاً روشني براي آن داشت، اين  صورت نكته در اين. است» در اعتصاب عمومي... اي يافته توده يك جنبش سازمان به

  ."ها يا نهادهايي؟ ها، سازمان  و با رهبري كدام تشكلكدام راستا، باكدام هژموني اجتماعي يا طبقاتي در » كاناليزه كردن«كه  است
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گذاشته و » عباس فرد در پاسخ به/ي ماهيت جنبش درباره«ي  ، زير مقاله»گورو«الگ  نقل از كامنتي كه امين قضايي در وب به] 3[
، 12كامنت شماره  : قرار است دينمشخصات اين كامنت ب. كند معرفي مي] ؟[!»كارگر انقالبي«دهد كه خود را با اسم  پاسخ فردي را مي

  .1:43:  ساعت1388 مرداد 12دوشنبه 
  : مندرج است» اتحاديه آزاد كارگران ايران«اين مطالبات در سايت ] 4[

 1128=nid&news=page?/com.ettehadeh.www://http   
معني فريفتن  ها داده شده باشد، فقط به آن هايشان به اي براي فعاليت كه هيچ دليل استوار و سنجيده آن ، بيبرانگيختن مردم«] 5[

اي است كه   و موعظه معادل بازي ناجوانمردانه... هايي سازنده فراخوان كارگران بدون داشتن نظراتي منسجم و علمي ويا آموزه... هاست آن
  ].ماركس[»دهد زده را مفروض قرار مي گرسو يابوهايي بهتسو پيامبري هوشمند و ازدي ازيك
  ID?aspx.newstext/ir.ilna://http=69959:         سبز مراجعه شود داران موج ايلنا، از جانب خبرگزاري  دراين رابطه به] 6[
  :نويسد مي» ي تهران تغارِ شكسته«ي چهار قسمتيِ  از مقالهآقاي داريوش سجادي در قسمت سوم ] 7[
دوم پذيرش اين واقعيت تلخ و اجتناب ناپذير كه قاعده دمكراسي مبتني بر عوام فريبي است و هر نامزدي كه از توان بيشتر و ... «

  .باالتري در فريفتن عوام برخوردار باشد، كامرواتر در مبارزات دمكراتيك است
  . ربطي به دمكراسي ايراني ندارد و در جميع دمكراسي هاي جهان موضوعيت و طريقيت داشته و دارداين واقعيت«
تلخ يا شيرين احمدي نژاد نشان داده از آن درجه از هوش برخوردار است كه منبع قدرتمند دمكراسي را شناسائي و بر روي آن خيمه «

ه در عين اكثريت عددي، قبل از آنكه توان فهم زواياي پنهان و تخصصي عالم اين منبع چيزي نيست جز توده هاي عوام و فقيري ك. زده
احمدي نژاد با . سياست را داشته باشند، در مقابل خود مردي را مي بينند كه بيانش هر چند مطنطن و فرهيخته نيست اما عوام فهم است

  .»ده هاي محروم دلربائي كندهمين گويش عوامانه و منش محروم نوازانه و فقيرساالرانه توانسته از تو
  :از اين قرار است» ي تهران تغارِ شكسته« قسمتي 4ي  ـ لينك مقاله

http://www.sokhan.info/Farsi/Taghar.htm 
http://www.sokhan.info/Farsi/Taghar2.htm 

http://www.sokhan.info/Farsi/Taghar3.htm 

http://www.sokhan.info/Farsi/Taghar4.htm 
سبزتر از  تر با افكاري آشنا شويم كه در پوشش ماركسيسم و حمايت از زندانيان سياسي ـ اين چند جمله را باهم نگاه كنيم تا بيش] 8[

دوزند تا با خلق جهاني وارونه و ايجاد اوهام جادويي، كارگزاريِ موج  ريسمان موسوي و كروبي و رفسنجاني مي ـ آسمان خدا را به موج سبز
كارگران بگويد كه اين خيزش ماهيتاً ارتجاعي، از اساس و ريشه  طور فريب آميز به عهده بگيرد و به بز و خيزش ارتجاعي جاري را بهس

  :جنبش شما بوده است
آنچه كه امروز شاهد آن هستيم از يك روند مبارزاتي كه با حركت سنديكاي كارگران شركت واحد، سركوب شديد آن و دستگيري «
 از اعضاء اين سنديكا شروع شد و سپس با اعتصابات كارگران در الستبك سازيهاي البرز و كيان، خودروسازي و هفت تپه كه همه تعدادي

  .نويد تداوم واعتالء مبارزاتي را نشان ميدادند ادامه پيدا كرد
 سياسي، اعتصاب و حركت سراسري در ادامه حركتهاي پراكنده كارگران در واحدهاي توليدي و صنعتي براي مطالبات اقتصادي و«

 "برابري طلبي"در كنار آن و همزمان جنبش زنان و حركتهاي اعتراضي مداوم آنها كه . معلمان باز هم مژده اعتالء مبارزات را به ما ميداد
  .مبارزات را مشخص ميكردهاي اميد بخش روند رو به اعتالء  را در مقابل قوانين ارتجاعي و تبعيض آميز اسالمي قرارميداد باز هم نشانه

 همه حاكي از 86 آذر سال 13حركتها و اعتراضات دائمي دانشجويان اين نسل هميشه بيدار در سراسر كشور و حركت اخير آنها در «
  !!!»استمرار مبارزه طبقاتي و آزاديخواهانه است كه ما امروز شاهد بر آمد آن هستيم

  .الگ گورو ، مندرج در وب»ها  مدرن ها برعليه پست ديالكتيسين«م نا برگرفته از يادداشت امين قضايي، به] 9[
  . دقيقه43/1 مرداد، ساعت 12دهد؛  عباس فرد پاسخ مي اي كه به  نقل از كامنت امين قضايي در بالگ گورو، زير مقاله به] 10[
همين چندي پيش بود كه عنادآميزترين . رداي هم دا هاي ويژه ي طبقاتي شگفتي رسد كه دنياي سياست و مبارزه نظر مي چنين به] 11[
مطلقِ اپوزيسيون   تقريبِ به،طلب خواه و برابري نشجويان آزاديمقدم با داـ  ي آذرين ترين برخوردهاي فوق پليسي از سوي دارودسته و زشت

دوزان   كه پاپوشخويش كشاند؛ اما امروزسرافكندگي   وكنج سكوت كننده واداشت و اين جماعت را به واكنشِ تقبح خارج از كشور را به
اند، همين امين قضايي كه  ي سكوت خود بيرون خزيده ـ از النه هاي سرمايه بندي يابي نزاع جناح از شدت پس جنبش كارگري و دانشجويي ـ

اين . يدندنام كه او را ماجراجو و بريده مي هايي قرار گرفته است طلب بود، در كنار همان خواه و برابري يكي از فعالين دانشجويان آزادي
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هاي  واژه ها و خصوصاً روابط و مناسباتي باشد كه افراد را به سويي برآوردها، تحليل شگفتي را چگونه بايد توضيح داد؟ شايد راز آن در هم
ه و اصطالح معقول توجي اي خردمندانه و به خرديِ انقالبي خويش، با جلوه چسباند تا وضعيت موجود و ملموس كنوني را در بي ماركسي مي
  !تفسير كنند؟
اي كه  ها مقايسه كنيم تا صندوقچه گويي ترين وارونه لوحانه هاي متدولوژيك امين قضايي را با يكي از ساده كاري ها و وارونه گويي وارونه
  :نمايد، گشوده گردد شگفتي مي

هاي كارگري را در  يجاد تشكلكه شكل اعتصاب، بويژه اعتصاب عمومي، بخودي خود ا اما يادآوري اين نكته مهم است... «ـ 1
يابي كارگران، مستقل از اينكه تا چه حد اين  كه نفس تشكل گذارد، و روشن است واحدهاي صنعتي در يك سطح سراسري را در دستور مي

تحاد سوسياليستي بيانيه ا[»دهد جلو سوق مي ها گام به اي جاري را ده هاي سوسياليستي باشند، جنبش توده ها فوراً در راستاي سياسيت تشكل
  ].1388كارگري، تير 

نامند و   را بناپارتيزم مي ها آن ـ وجود دارد كه بعضي دار ي سرمايه بين دولت جمهوري اسالمي و طبقه اي در ايران ـ ـ وضعيت استثايي2
   سال هم طول كشيده است؛30

 سال مالكيت برسرمايه هنوز بورژوا 30كه پس از اي وجود دارند  در ايران صاحبان سرمايه: ـ در توصيف همين وضعيت استثنايي3
  ]!!معني، از گفتار آقاي ايرج آذرين، سايت آزادي بيان نقل به[اند نشده

  كمون 21ي شماره  ، از گاهنامه»تبيين ترمينولوژيك چند مفهوم در رابطه با استبداد«اي با نام  نقل از مقاله اين دو تعريف به] 12 [
 شروع و با 11ي  ي كمون از شماره كه همكاري من با گاهنامه توضيح است الزم به. شود ي همين نگارنده آورده مي ، نوشته)1380خرداد (

البته با ( شماره از آن 12بندي  چنين صفحه بازنويسي اكثر مقاالت رسيده و همـ  غير از مسئوليت ويرايش  خاتمه يافت؛ و به22انتشار شماره 
تر بدون نام نويسنده  نوشتم كه بعضاً با نام مستعار ناصرآذرپو و بيش  شماره مي12قاالت متعددي هم در اين ، م.)ا. نام ا كمك شخصي به

  . دوباره منتشر خواهم كرد) گرچه با تغييراتي الزم(هرروي، اگر فرصتي پيدا كنم بخشي از اين مقاالت را  به. شدند منتشر مي
 


